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29 فروردین ماه، روز ارتش

 29 نامگــذاری  خمینــی)ره(،  امــام  حضــرت  ابتــکارات  از 
در  نامگــذاری  ایــن  بــود.  ارتــش  روز  نــام  بــه  فروردیــن  
اســامی  بــا  جمهــوری  ارتــش  کــه  شــد  انجــام  شــرایطی 
بــود  روبــه رو  خارجــی  و  داخلــی  مختلــف  کارشــکنی های 
بــا  کــه  می دادنــد  ســر  را  ارتــش  انحــال  شــعار  عــده ای  و 
شــد  آب  بــر  نقــش  دشــمنان  توطئــه  امــام  حرکــت  ایــن 
اســامی  دمیــده جمهــوری  ارتــش  بــه  ای  تــازه  جــان   و 

 شد.
 4 بــه  نزدیــک  کنــون   ا و  38 ســال می گــذرد  زمــان،  آن  از 
کــه ارتــش جمهــوری اســامی  ایــران، یــک روز  دهــه اســت 
کــه  از تقویــم رســمی  کشــور را بــه نــام خــود می بینــد؛ روزی 
بــرای اولیــن بــار بــه فاصلــه حــدود 2 مــاه پــس از پیــروزی 
بــه  خمینــی)ره(  امــام  توســط  اســامی  ایــران  انقــاب 
تــا پاســخی مناســب باشــد بــه  نــام ارتــش نامگــذاری شــد 
وفــاداری ارتشــیان بــه آرمان هــای انقــاب اســامی. امــا چــه 

کــه 29 فروردیــن بــه نــام ارتــش نامگــذاری شــد؟  شــد 
هوایــی  نیــروی  همافــران  دیــدار  کــه   57 بهمــن   19 روز  از 
ارتــش بــا امــام خمینــی)ره( انجــام شــد، ارتشــی ها بــا ســرعت 
بیشــتری بــه انقــاب اســامی  پیوســتند و پــس از پیــروزی 
کار خــود را بــرای دفــاع  انقــاب اســامی، از همــان اولیــن روز، 
کردنــد. حرکــت اولیــه ارتــش  از انقــاب اســامی  ایــران شــروع 
مرزهــای  نزدیــک  در  و  ترکمن صحــرا  منطقــه  در  حضــور 
و  چــپ  گروهک هــای  زمــان  آن  در  بــود؛  شوروی)ســابق( 
مــزدوران اســتکبار بــا هــدف خودمختــاری منطقــه، درگیــری 
کارکنــان داوطلــب  کــه بــا اعــزام یگانــی از  کــرده بودنــد  را آغــاز 
نیــروی زمینــی ارتــش ســرکوب شــدند. همچنیــن ارتــش بــه 
ــتان و  کردس ــل  ــق مث ــایر مناط ــای س ــرل ناآرامی ه کنت ــراغ  س
 آذربایجــان غربــی هــم رفــت و بــه وظیفــه حفاظــت از نظــام

 پرداخت... 

»شهرزاد« به این زودی 
تمام نمی شود

»تحریک ضربتی« مسکن 
از ایده تا اجرا

 شهر آپارتمان های 
3 هزار ساله

ورزشگاه آزادی 
غرق در زباله

کرد: دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم 

لبنیات 
گران نمی شود امسال 
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اقتصاد

ورزش 

گشت و گذار

 اقتصاد

فرهنگ و هنر

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

2

هشدار سیف به اوباما:

2

روابط بانکی برقرار نشود 
برجام از هم می پاشد

وام های جدید، دردی از مسکن دوا می کند؟

پیش تولید سری دوم شهرزاد آغاز شد

حاشیه های دومین شهرآورد پرگل تاریخ

ادامه در صفحه 

اداره امور پیمان ها و قراردادها م الف 1913

گهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان آ
وزارت جهاد کشاورزی 

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

خ 1385/07/16 هیات وزیران  برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه  شماره 84136/ ت 33560هـ  مور
کیفی تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن   و بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن نسبت به ارزیابی 

کوتاه تامین کنندگان را تهیه نماید. اقدام و لیست 
ارزیابی  اسناد  دفترچه  دریافت  جهت  می آید  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  تولیدی  شرکت های  از  لذا 
هزار  خیابان   - اصفهان  آدرس:  به   1395/02/06 اداری  وقت  پایان  تا   1395/01/30 تاریخ  از  کیفی 
مراجعه   250 اتاق  قراردادها،  و  پيمان ها  امور  اداره  اصفهان،   استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  جریب،  
اعالم   03137913250 تلفن  شماره  بيشتر  اطالعات  کسب  برای  نمایند.  دریافت  را  مربوطه  اسناد   و 

می گردد.
هزینه خرید اسناد مبلغ 700.000 ریال می باشد .

زمان تحویل اسناد، برنامه زمانی و مراحل ارزیابی در دفترچه ذکر شده است .

کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون  سازمان جهاد 

نوبت اول

اطالعیه 
پخش برنامه تلویزیونی

 »قطره«
 با موضوع مدیریت مصرف آب به سفارش آبفای اصفهان 

 ساعت 18 روزهای یکشنبه و سه شنبه
 هر هفته از 94/10/20 تا اردیبهشت ماه 95 

از سیمای مرکز اصفهان 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

کیفیت آب شرب، خط قرمز وزارت نیروست

 آب سد زاینده رود در وضعیت بحرانی است
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کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در 

کشور: معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 



29 فروردین ماه، روز ارتش      
ادامه از صفحه یک: 

همزمــان جنــگ روانــی علیــه ارتــش در داخــل 
کشــور بــه راه افتــاده بــود و بــه دنبــال  ج  و خــار
آن بــود تــا ارتــش را یــک نیــروی ضدمردمــی و 
کــه همچنــان  کنــد  عامــل امپریالیســم معرفــی 
و  مــی داد  ادامــه  را  مــردم  کــردن  ســرکوب 
یــک  بــا  را  خــود  جــای  و  می شــد  منحــل  بایــد 
عــوض  توحیــدی  بی طبقــه  یــا  خلقــی   ارتــش 

می کرد. 
 جوســازی های شــدید و تحقیر هــای پی درپــی 
قرنــی  اهلل  ولــی  ســپهبد  شــهید  تــا  شــد  ســبب 
اولیــن رییــس ســتاد مشــترک ارتــش در نامــه ای 
فروردیــن  اول  روزهــای  در  خــود  اســتعفای 

کنــد. تقدیــم  امــام خمینــی)ره(  بــه  را   1358
اقدامــات  از  خــود  اســتعفای  در  قرنــی  شــهید   
ــای  ــی و دخالت ه ــمنان خارج ــاب و دش ضدانق
شــکایت  شــدت  بــه  ارتــش  امــور  در  بی جــا 
داشــت و در نامــه اش بــه امــام چنیــن نوشــته 
کــه خــود  بــود: »معــاون نخســت وزیــر انقــاب 
می دانــد  الرقــاب  مالــک  و  مقــررات  واضــع  را 
بــدون آنکــه بدانــد ارتــش چــه موقعیــت و چــه 

دارد...  امکاناتــی 
کــه ارتــش  هــر روز دســتوراتی صــادر می نمایــد 
بایــد شــاهد لطمــه ای دیگــر بــر روحیــات افســران 
و  ســاح  مقــداری  افتــادن  و  خــود  افــراد  و 
مهمــات و مــال و منــال بــه دســت افــراد ناصالــح 

بــه خارجیــان باشــد و...  و وابســته 
و  رادیــو  در   ... مشــورت  بــدون  دفــاع  وزیــر 
ســخن  نســنجیده  مطبوعــات،  و  تلویزیــون 
مرخــص  فروردیــن  ســربازان  کــه  گویــد  مــی 
وابســته  تــوده ای  عناصــر  شــب هنگام   ... و 
بــه  کامیون هــا  بــا  خارجــی  سیاســت های  بــه 
اســلحه  باقی مانــده  و  می رونــد  ســربازخانه ها 
شــهر  از  ج  خــار بــه  و  کــرده  بــار  را  مهمــات  و 

». می برنــد... 
گروهــک  یــک مــاه بعــد، ســپهبد قرنــی توســط 
ــا عــاوه  ــه شــهادت رســید ت ــرور شــد و ب فرقــان ت
طــور  بــه  کــه  ســنگینی  روانــی  جنــگ  آثــار  بــر 
دشــمنان  توســط  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
خارجــی، طیــف ضدانقــاب، منافقــان، حــزب 
جریــان  ارتــش  در  گاه  نــاآ عناصــر  و  تــوده 
عــدم  و  سســتی  بی انضباطــی،  داشــت، 
 تمکیــن از فرماندهــان نیــز بــر مشــکات ارتــش

 بیفزاید.
تــا  شــد  ســبب  ارتــش  فــراوان  مشــکات   
اســامی  جمهــوری  ارتــش  وقــت  فرماندهــان 
امــام  از  ماقــات  وقــت  درخواســت  بــا  ایــران 
ایــن  از  رفتــن  بیــرون  بــرای  خمینــی)ره( 
امــام)ره(  از  و  کننــد  چاره اندیشــی  وضعیــت 
کل  بــر  خــود  فرماندهــی  ایشــان  بخواهنــد 
تــا  کننــد  اعــام  مجــددا  را  مســلح  نیروهــای 
و  قــوام  حکومتــی،  حکــم  ایــن  از  اســتفاده  بــا 

برگــردد. ارتــش  بــه  انضبــاط 
 امــام خمینــی)ره( نیــز بــا صــدور پیامــی تاریخــی 
بــه  خطــاب   58 ســال  فروردیــن   29 تاریــخ  در 
گذاشــتند.  را  ارتــش  روز  ســنگ بنای  ملــت، 
آمــده خمینــی)ره(  امــام  پیــام  از  بخشــی   در 

 بود:  
ارتــش  روز  فروردیــن،   29 چهارشــنبه  »روز 
روز  ایــن  در  محتــرم  ارتــش  می شــود.  اعــام 
بــه  بــرگ  و  ســاز  بــا  بــزرگ  شهرســتان هاى  در 
رژه بپردازنــد و پشــتیبانی خــود را از جمهــورى 
خــود  حضــور  و  ایــران  بــزرگ  ملــت  و  اســامی 
حفــظ  و  اســتقال  راه  در  کارى  فــدا بــراى  را 
ایــران  ملــت  نماینــد.  اعــام  کشــور  مرزهــاى 
کننــد  اســتقبال  اســامی  ارتــش  از  موظفنــد 
کنــون  ا نماینــد.  آنــان  از  برادرانــه  احتــرام  و 
 ارتــش در خدمــت ملــت و اســام اســت و ارتــش 

اسامی است 
بــراى  بایــد  برادرانــه  ارتــش،  و  شــما  و  ...مــا 
و  کنیــم  کوشــش  کشــورمان  امنیــت  و  حفــظ 
اختــال مفســدان خاتمــه  و  اشــرار   بــه شــرارت 

دهیم.«
ارتشــیان  همــه  بــه  را  ارتــش  روز  امــروز  مــا  و   

می گوییــم. تبریــک  غیــور  و  شــجاع 

سرمقاله 

   از چه لذت بریم 
و از چه نفرت بجوییم؟ 

 استاد و پژوهشگر دانشگاه 
 جواد قاسمی 

انســان ها  همگــی در پــی لذت انــد؛ امــا اغلــب لــذت بــادوام 
گســترده تر را بــا لــذت  را بــا لــذت زودگــذر، لــذت بیشــتر و 
ــی  ــذت واقع ــیب زا،  ل ــذت آس ــا ل ــال زا را ب کم ــذت  ــدود، ل مح
را بــا لــذت پنــداری، لــذت انســانی را بــا لــذت حیوانــی و 
لــذت شــیطانی اشــتباه می گیرنــد؛ در  بــا  لــذت معنــوی را 
نتیجــه لــذت بــه عــذاب و خوشــبختی بــه بدبختــی تبدیــل 

می شــود. 
کرد؟ چه باید 

قبــول  مــورد  و  جــذاب  مهــم،  نکتــه  یــک  در  پاســخ  
کــه:  اســت  ایــن  آن  و  اســت  نهفتــه  فطــری  و   همــه 
ــاور داشــت و تنهــا از خــدا و آنچــه  ــه جهانــی دیگــر ب ــد ب »بای
مربــوط بــه اوســت، لــذت بــرد و از غیــر او و آنچــه مخالــف 

اوســت، نفــرت و بیــزاری جســت.«
ــرای اقــدام و عمــل بــه ایــن نکتــه اساســی، بایــد از »دل«   ب
ــا، عــرش خــدا  کبری ــم  ــه عنــوان حری ــرد و دل را ب ک مراقبــت 
و جایــگاه انــوار الهــی، همــواره مملــو از عشــق و ایمــان نگــه 
داشــت  تــا بتوانیــم از همــه هســتی لــذت ببریــم. »بــه جهــان 

کــه جهــان خــرم از اوســت«. خــرم از آنــم 
همــه  از  گردیــد،  او  بــه  عشــق  از  کنــده  آ قلــب  چنانچــه 
کی هــا حقیقت هــا  زیبایی هــا، نشــانه های او در جهــان، پا
از  و  بریــم  مــی  لــذت  صداقت هــا  و  صفــا  عدالت هــا، 
و  تبعیض هــا  کی هــا   ناپا پلشــتی ها،  زشــتی ها،  همــه 

جوییــم. مــی  نفــرت  بی عدالتی هــا 
از قــرآن و نداهــای آســمانی انسان ســاز لــذت می بریــم و از 
همــه صداهــای شــیطانی و حیوانــی نفــرت مــی جوییــم. 
لــذت  دیــن  کمیــت  حا و  معنــوی  آزادی هــای  و  اســام  از 
مــی بریــم واز لیبرالیســم و آزادی هــای شــیطانی و مکاتــب 
انحرافــی نفــرت مــی جوییــم. از دیــدار اولیــای الهــی، افــراد 
ــروان  ــم و از پی ــی بری ــذت م ــی ل ــان های روحان ــن و انس مؤم

ــم. کفــر جهانــی نفــرت مــی جویی شــیطان و یــاران 
 از دفــاع از مســتضعفان و محرومــان و پیــروزی آن هــا در هــر 
کجــای جهــان لــذت مــی بریــم و از همــکاری و ســازش بــا 

ظالمــان نفــرت مــی جوییــم. 
لــذت  زمینــه ای  هــر  اســامی در  نظــام  اقتــدار  و  قــدرت  از 
نفــرت  باطــل  جبهــه  پوشــالی  قــدرت  از  و  می بریــم 

و... می جوییــم. 
خواهــد  لذت هــا  و  خوبی هــا  از  سرشــار  زندگــی  نتیجــه  در 
شــد و خوشــبختی حقیقــی در ایــن جهــان و آن جهــان  در 

دســترس مــا خواهــد بــود. 
گــر نکتــه اساســی فــوق، یعنــی بــاور نســبت بــه جهــان دیگــر  ا
و عشــق بــه خــدا از قلــب رخــت بــر بســت، لذت هــا و نفرت هــا 
ــان  گاه انس کامــل جایشــان عــوض مــی شــود؛ آن  بــه طــور 
خوبی هــا را بــدی و بدی هــا را خوبــی مــی بینــد و عشــق و 
ج و تحــت ســیطره نفــس  نفرتــش از احاطــه فطــرت، خــار
گیــرد؛ یعنــی بــه بیمــاری دل و تغییــر ذایقــه  امــاره قــرار مــی 
کــه حتــی خــود او از  گونــه ای  روحــی دچــار خواهــد شــد؛ بــه 
ــی  ــع عرفان ــاری در مناب ــن بیم ــود. ای ــد ب ــاع خواه آن بی اط

قدمــا بــه  »بولیمــوس« مشــهور اســت. 
بهتریــن فرصــت بــرای درمــان ایــن بیمــاری و اصــاح دل 
اســتفاده بهتــر از ماه هــای رجــب، شــعبان و رمضــان اســت.

 و من اهلل التوفیق

یادداشت

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:
تعهد و تخصص، وجه 

تمایزارتش جمهوری اسالمی 
ایران با ارتش های جهان است

آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد در دیــدار بــا فرماندهــان ارتــش 
نظامــی  نیروهــای  تمایــز  وجــه  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
تعهــد  جهــان  هــای  ارتــش  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
کشــته شــوند  ــا  ــر بکشــند ی گ کــه ا ــا تخصــص اســت  همــراه ب
گــزارش  کننــد. بــه  کننــد و ضــرر نمــی  بــرای خــدا حرکــت مــی 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایــی نــژاد، 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان در 
آســتانه روز ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، در دیــدار بــا 
فرماندهــان ارتــش اســتان بــه ســخنان رهبــر انقــاب در دیدار 
گفــت:  کــرد و  نــوروزی فرماندهــان نیروهــای نظامــی اشــاره 
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــای نظام ــز نیروه ــه تمای وج
گــر  کــه ا ارتش هــای جهــان تعهــد همــراه بــا تخصــص اســت 
کننــد و ضــرر  بکشــند یــا کشــته شــوند، بــرای خــدا حرکــت مــی 
کــرد: در قــرآن کریــم آمــده اســت  نمی کننــد. وی خاطــر نشــان 
کشــته شــود از دشــمنان  کســی  گــر از شــما  کــه در جنــگ هــا ا
کــه شــما پشــتوانه  کشــته مــی شــوند بــا ایــن تفــاوت  شــما هــم 
کنیــد، بــه  داریــد و هــر چــه در راه خــدا از جــان و مــال انفــاق 
کســی  کامــل بــه شــما برگردانــده خواهــد شــد و بــه  صــورت 
ظلــم نمــی شــود. آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد افــزود: خــدا را 
کــه نیروهــای مســلحمان بــا همین عشــق به خــدا از  کریم  شــا
نظــر نظامــی  و معنــوی خــود را مهیــا مــی کننــد، بــدون اینکــه 
غیــر از خــدا از کســی بترســند. وی بــه روایتــی از امیرالمؤمنیــن 
گفــت: حضــرت مــی فرماینــد 5  کــرد و  )علیــه الســام( اشــاره 
کــه ارزش دارد بــرای آموختــن آن بــه دور  کنــم  وصیــت مــی 
دســت ها برویــد؛ یکــی اینکــه امیدتــان به غیــر از خدا نباشــد و 
از کســی غیــر از خــدا نترســید. عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری 
کــرد: حضــرت علــی )علیــه الســام( بــه فرزنــدش  تصریــح 
کــه  محمــد حنفیــه در جنــگ جمــل دســتور نظامــی مــی دهــد 
جمجمــه ات را بــه عاریــه بــده و پایــت را محکــم بــر زمیــن 
بگــذار و چشــم انــداز دشــمن را ببیــن و چشــمت را ببند؛ یعنی 
کار  کــن، امــا نتــرس و چشــمت را ببنــد و بــه امیــد خــدا  رصــد 
کــن. وی دشــمن شناســی را مهــم تریــن عامــل بــرای افزایــش 
گفــت: انتخــاب 29 فروردیــن بــه عنــوان  بصیــرت دانســت و 
روز ارتــش، نشــان از دشــمن شناســی و بصیــرت واالی امــام 
راحــل )مدظلــه( داشــت کــه در آن زمــان کــه عــده ای ارتش را 
کارآمــد و غیــر قابــل اعتمــاد مــی دانســتند، با تعییــن این روز  نا
ارتــش بــا همــه ســاز و بــرگ خــود رژه رفتنــد و مــردم بــا اشــک 

شــوق بــه اســتقبال آن هــا رفتنــد.

روز ارتش

رییــس جمهــوری اســامی ایــران بــا اشــاره بــه ضــرورت 
و  روابــط  همه جانبــه  تحکیــم  و  توســعه  تقویــت، 
کثــری  حدا اســتفاده  بــر  ترکیــه  و  ایــران  همکاری هــای 
و  کشــور  دو  در  موجــود  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  از 
فرصــت پســاتحریم، در راســتای ارتقــای ســطح مناســبات 
ــن   ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ــرد. ب ک ــد  کی ــکارا تا ــران - آن ته
بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دولــت حســن روحانــی 
ترکیــه  نخســت وزیر  اوغلــو،  داوود  احمــد  بــا  دیــدار   در 
در  ترکیــه  مســئوالن  تــاش  از  تقدیــر  بــا  آنــکارا،  در 
کشــورهای عضــو  برگــزاری ســیزدهمین اجــاس ســران 
کــه در  کــرد  ســازمان همــکاری اســامی اظهــار امیــدواری 
گســترش  دوران ریاســت ترکیــه بــر ایــن اجــاس، شــاهد 
اســامی  کشــورهای  انســجام  و  وحــدت  و  همکاری هــا 
»ســازمان  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری  رییــس  باشــیم. 
امیــدی  مرکــز  می توانــد  اســامی  کشــورهای  همــکاری 
کنــون نتوانســته  بــرای مســلمانان باشــد، امــا متأســفانه تا
کنــد«، افــزود: بایــد همــه  نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا 
ــه  ــی ب ــاد بین الملل ــا از ایــن نه ــم ت ــه  دســت بدهی دســت  ب
نفــع تقویــت یکپارچگــی و انســجام جهان اســام اســتفاده 
کنیــم. روحانــی ســفر اخیــر نخســت وزیر ترکیــه بــه ایــران را 
کشــور در مســیر  موجــب ایجــاد تحــرک میــان مســئوالن دو 
گفــت:  توســعه روابــط و همکاری هــای مشــترک دانســت و 
امــروز ارتبــاط قلبــی و دوســتانه ای بیــن دو ملــت وجــود 
دارد و ایــن ســرمایه ارزشــمند دو دولــت بــرای تــاش در 
راســتای تعمیــق و تحکیــم مناســبات همه جانبــه خواهــد 

ــود. ب

دو  اراده  امــروز  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  جمهــوری  رییــس   
بــر توســعه روابــط و  دولــت بیــش از هــر زمــان دیگــری 
همکاری هــای تهــران - آنــکارا اســتوار اســت، خاطرنشــان 
کــرد: ایــران و ترکیــه قادرنــد بــا همفکــری و همــکاری بــه 
کمــک  حــل بســیاری از مشــکات و معضــات منطقــه ای 
ایــران  اقتصــادی  و  تجــاری  روابــط  توســعه  وی  کننــد. 
همکاری هــای  و  روابــط  گســترش  گــرو  در  را  ترکیــه  و 
کشــور دانســت و افــزود: امــروز بــا برطــرف  بانکــی میــان دو 
بــرای  فرصتــی  ایــران،  ملــت  علیــه  تحریم هــا  شــدن 
فراهــم  کشــور  دو  میــان  مناســبات  همه جانبــه  توســعه 
کنیــم.  کــه بایــد بــه بهتریــن نحــو از آن اســتفاده  شــده 
ــی  ــش خصوص ــا و بخ ــویق بانک ه ــوری تش ــس جمه ریی
کشــور بــرای همــکاری بیشــتر بــا یکدیگــر را ضــروری  دو 
و  ایــران  اســامی  جمهــوری  داشــت:  اظهــار  و  خوانــد 

در  خــود  همکاری هــای  گســترش  بــا  می تواننــد  ترکیــه 
فرهنگــی  اقتصــادی،  تجــاری  گــون  گونا زمینه هــای 
مــورد  بخش هــای  ســایر  و  نقــل  و  حمــل  گردشــگری، 
کشــور  عاقــه دو طــرف، هــدف رســیدن حجــم روابــط دو 

کننــد. را بــه 30 میلیــارد دالر محقــق 
اساســی  مشــکات  را  تروریســم  و  صهیونیســم  وی   
ــدی  ــرد: تردی ک ــد  کی ــمرد و تا ــام برش ــان اس ــه و جه منطق
ــد همــه  ــدارد و بای در شکســت خــوردن تروریســم وجــود ن
کشــورهای اســامی، به ویــژه ایــران و ترکیــه بــرای حــل 
و فصــل مشــکات و اختافــات در جهــان اســام تــاش 
کــه علیــه اســام  و در برابــر اسام هراســی و توطئه هایــی 
رســالت  بــه  و  ایســتادگی  گرفتــه،  شــکل  مســلمانان  و 
جهــان  مشــکات  کــرد:  کیــد  تا وی  کننــد.  عمــل  خــود 
کشــورهای اســامی و بــدون دخالــت  اســام، بایــد توســط 

اوغلــو  داوود  احمــد  شــود.  فصــل  و  حــل   بیگانــگان 
ابــراز  ضمــن  دیــدار  ایــن  در  نیــز  ترکیــه  نخســت وزیر 
کشــورمان ســفر  خرســندی از ماقــات بــا رییــس جمهــوری 
ــی شایســته از هیئــت عالی رتبــه  ــه تهــران و میزبان خــود ب
چشــمگیر  تحولــی  ایجــاد  موجــب  را  ترکیــه  مقامــات 
جــدی  اراده  بــر  و  دانســت  کشــور  دو  روابــط  در فضــای 
همکاری هــا  و  روابــط  همه جانبــه  توســعه  بــرای  ترکیــه 
کیــد  تا بــا  ترکیــه  نخســت وزیر  کــرد.   کیــد  تا ایــران  بــا 
بــدون  کشــور  دو  بانک هــای  همــکاری  از  اینکــه  بــر 
قاطعانــه  گفــت:  می کنیــم،  حمایــت  محدویتــی  هیــچ 
بــا  اقتصــادی  روابــط  بیشــتر  گســترش هرچــه  در مســیر 
دســتوراتی  راســتا،  ایــن  در  و  کنیــم  مــی  تــاش  ایــران 
کشــور نیــز داده  بــرای همــکاری فعاالنــه بورس هــای دو 
شــده اســت. داوود اوغلــو تبدیــل شــدن قــرارداد تجــارت 
ترجیحــی میــان ایــران و ترکیــه بــه قــرارداد تجــارت آزاد 
حایــز  را  هــم  بــا  کشــور  دو  تجــار  نامحــدود  همــکاری  و 
گســترده  اهمیــت دانســت و اظهــار داشــت: ظرفیت هــای 
موجــود بــرای همــکاری در بخش هــای مختلــف، بایــد 
گســترش  کشــور  متناســب با توســعه روابط و مناســبات دو 
معضــل  را  تروریســم  ترکیــه  نخســت وزیر  کنــد.  پیــدا 
جهــان  و  منطقــه  کشــورهای  همــه  بــرای  تهدیــدی  و 
مشــترک  تهدیــدی  داعــش،  امــروز  گفــت:  و  دانســت 
در  همــه  بایــد  و  اســت  منطقــه  کشــورهای  همــه  بــرای 
کــه در ایــن راســتا ترکیــه  کننــد  کنــار هــم بــا آن مبــارزه 
ایــران اســامی  جمهــوری  بــا  همــکاری  هرگونــه   آمــاده 

 است.
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آمریــکا گفــت:  خبرنــگاران  بــا  گفت وگــو  در   ارنســت 
همــراه بــا بقیــه اعضــای جامعــه بین الملــل بــه اجــرای 

ســهم خــود در ایــن توافــق متعهــد هســتند.
ــه نقــل از آسوشــیتدپرس  کیمیــای وطــن،  ب ــزارش  گ ــه  ب
کیــد  کاخ ســفید - تا جــاش ارنســت - دبیــر مطبوعاتــی 
کشــورهای غربــی ســهم خــود را در توافــق برجــام  کــرد؛ 

کرده انــد. ایفــا 
کنــش بــه اظهــارات رییــس بانــک  اظهــارات وی در وا
ــکا و  گفــت: آمری ــه  ک ــود  ــی اهلل ســیف ب ــران، ول ــزی ای مرک
اتحادیــه اروپــا بــه ســهم خــود در برجــام عمــل نکرده انــد.
آمریــکا  گفــت:  خبرنــگاران  بــا  گفت وگــو  در   ارنســت 
همــراه بــا بقیــه اعضــای جامعــه بین الملــل بــه اجــرای 

ســهم خــود در ایــن توافــق متعهــد هســتند. 
مفــادی  توافــق شــامل هیچ گونــه  ایــن  افــزود:  ارنســت 
دربــاره دسترســی ایــران بــه نظــام مالــی آمریــکا نیســت و 

چنیــن اقدامــی را در برجــام در نظــر نگرفته انــد.
از  آنکــه  ضمــن  خــود  اظهــارات  در  ســیف  اهلل  ولــی 
دهــد  صــورت  بیشــتری  اقــدام  خواســت  واشــینگتن 
و  کننــد  معاملــه  ایــران  بــا  بین المللــی  بانک هــای  تــا 
تســهیل  آمریــکا  مالــی  موسســات  بــه  ایــران  دسترســی 
شــود، افــزود: در غیــر ایــن صــورت، ایــن توافــق براســاس 
بــاره  ایــن  مــی رود. وی در  بیــن  از  توافــق،  مفــاد خــود 

نــداد. بیشــتری  توضیــح 
گذشــته در مصاحبــه بــا  کل بانــک مرکــزی روز  رییــس 

کــه برجــام همــه تحریم هــای  کــرده بــود  کیــد  المانیتــور تا
برداشــته  و  اســت  برداشــته  را  ایــران  علیــه  هســته ای 
مســتلزم  هســته ای  تحریم هــای  همــه  عملــی  شــدن 
کار مبادالتــی U Turn اســت. برخــورداری ایــران از ســاز و 

نکــردن  عمــل  از  انتقــاد  بــا  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 
آمریــکا بــه تعهداتــش در چارچــوب برجــام و خــودداری 
گشــایش در روابــط بانکــی ایــران، دربــاره اثــرات  از ایجــاد 
گفــت: تقریبــا هیــچ چیــز اتفــاق نیفتــاده اســت.  برجــام 
ج اســتفاده  مــا قــادر نیســتیم از پول هــای خــود در خــار
کــه تحریم هــا برقــرار  کنیــم. ســیف افــزود: حتــی زمانــی 
بودنــد، مــا به رغــم افــت شــدید قیمــت نفــت از ثبــات 
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کمك هــای بشردوســتانه اتحادیــه اروپــا خواســت  کمیســیونر  کشــور از   وزیــر 
تــا نســبت بــه حضــور 3 میلیــون نفــر افغانســتانی در ایــران حساســیت داشــته 

کنــد. کمــك  کشورشــان  ــا بــرای بازگشــت ایــن عــده بــه  گفــت: اروپ باشــند و 
پــس  شــنبه  روز  فضلــی،  رحمانــی  عبدالرضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
بشردوســتانه  کمك هــای  کمیســیونر  اســتیلیاندیس  کریســتوس  دیــدار  از 
ح شــده در ایــن  اتحادیــه اروپــا در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه مباحــث مطــر
ع  کــه در ایــن جلســه، دربــاره دو موضــو دیــدار افــزود: جلســه خوبــی داشــتیم 

پناهنــدگان و آوارگان و حــوادث غیرمترقبــه صحبــت شــد.
کــه بعــد از حــوادث  وی ادامــه داد: درخصــوص آوارگان، بــا توجــه بــه شــرایطی 
ع در  عــراق و ســوریه پیــش آمــده و ســیل آوارگان بــه طــرف اروپــا، ایــن موضــو
ع همکاری  کردیــم هــر نــو گرفتــه و مــا نیــز اعــام آمادگــی  کار جــدی قــرار  دســتور 

و  آوارگان  بــه  انسان  دوســتانه  کمك هــای  درخصــوص  بتوانــد  ایــران  کــه 
پناهنــدگان منطقــه داشــته باشــد، انجــام دهــد.

کــه در ایــن  کردیــم تــا تجربــه ای  گفــت: همچنیــن اعــام آمادگــی  کشــور  وزیــر 
کنیــم. خصــوص داریــم بــه آنــان منتقــل 

کمك هــای بشردوســتانه  کمیســیونر  رحمانــی فضلــی افــزود: در نشســت بــا 
کــه اتحادیــه اروپــا نســبت بــه حضــور  اتحادیــه اروپــا، خواهــان آن شــدیم 
کمك هــای  3 میلیــون نفــر افغانســتانی در ایــران حساســیت داشــته باشــد و 
کشــور  الزم را درخصــوص نحــوه اســکان مجــدد آن هــا در افغانســتان بــه مــا و 
لحــاظ  نهایــی  تفاهم نامــه  در  را  مــوارد  ایــن  کــه  باشــد  داشــته  افغانســتان 

کــرد. خواهیــم 
کــه  وی ادامــه داد: در بحــث حــوادث غیرمترقبــه نیــز آن هــا خواســتار بودنــد 

کــه در حــوزه حــوادث طبیعــی مثــل ســیل، زلزلــه  ایــران باتوجــه بــه تجربیاتــی 
ــال  ــوزه انتق ــد و در ح کن ــل  ــان منتق ــه آن ــات را ب ــن تجربی ــا دارد، ای و ریزگرده
کــه مــا پیشــنهادات  ع مدیریــت بــا هــم همــکاری داشــته باشــیم  تجربــه و نــو
کامــل داریــم بــا  کرده ایــم و آمادگــی  خــود را بــه وزارت امــور خارجــه اعــام 

کنیــم. ــا همــکاری  ــه اروپ اتحادی
کارشناســان  کردنــد تــا  گفــت: همچنیــن در ایــن نشســت دعــوت  کشــور  وزیــر 
همکاری هــای  غیرمترقبــه  حــوادث  و  پناهنــدگان  حــوزه  در  کشــور  وزارت 

کارشناســان اتحادیــه اروپــا داشــته باشــند. نزدیکــی بــا 
همــراه  بــه  شــنبه  روز  اروپــا  اتحادیــه  بشردوســتانه  کمك هــای  کمیســیونر 
فدریــکا موگرینــی، مســئول هماهنگ کننــده سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا 

ــرده اســت. ک ــران ســفر  ــه ای ب

کشور: وزیر 

کند کمک  اروپا برای برگشت 3 میلیون نفر افغانستانی 

کل بانــک مرکــزی ایــران بــا انتقــاد از بی توجهــی آمریــکا  رییــس 
گفــت: »آن هــا بایــد  گشــایش در روابــط بانکــی ایــران  بــه ایجــاد 
کــه الزم اســت، انجــام دهنــد تــا بــه تعهداتشــان عمــل  کاری  هــر 
کننــد. در غیــر ایــن صــورت )توافــق( بــر اســاس مفــادش از هــم 
بانــک  کل  رییــس  کیمیــای وطــن،   گــزارش  بــه  می پاشــد.« 
مرکــزی ایــران در ســفر بــه واشــنگتن از دولــت اوبامــا خواســت 
کنش هــای بانکــی  گام هــای بیشــتری را بــرای تســهیل ترا تــا 
ــکا  ــر آمری گ کــه ا ــردارد و هشــدار داد  کشــورش در ســطح جهــان ب
گذشــته  کــه ســال  اقــدام الزم را انجــام ندهــد، توافــق هســته ای 
بــه دســت آمــد، ممکــن اســت در معــرض خطــر قــرار بگیــرد.  
شــدن  اجرایــی  از  بعــد  ماه هــای  طــی  در  ایــران  بانک هــای 
برجــام، نتوانســته اند نقــل و انتقــاالت پولــی بیــن المللــی و داد و 

ــام دهنــد. ــه انج ــه صــورت آزادان ــی خــود را ب ســتدهای مال
 ایــران همچنیــن بــا موانعــی در زمینــه بازگردانــدن ده هــا میلیــارد 
تحریم هــای  اســاس  بــر  کــه  خــود  نفتــی  درآمدهــای  از  دالر 
آمریــکا در آن ســوی مرزهــا بلوکــه شــده بــود، مواجــه اســت. 
کــه بــه دلیــل نگرانــی  کرده انــد  برخــی بانک هــای غربــی تاییــد 
از تحریم هــای پابرجــای دولــت آمریــکا از همــکاری بــا ایــران 

خــودداری می کننــد.  ایــن مشــکات، امتیــاز اقتصــادی جالــب 
کــه دولــت ایــران انتظــار داشــت از لغــو تحریم هــا بــه  توجهــی را 
کــرده بــود  دســت آورد، بــه خطــر انداختــه اســت.  ایــران توافــق 
کــه در برابــر محــدود شــدن برنامــه هســته ای اش از تحریم هــای 
رهایــی  بــود،  زده  لطمــه  کشــور  ایــن  اقتصــاد  بــه  کــه  غــرب 
کل بانــک مرکــزی ایــران  کنــد. ولــی الــه ســیف، رییــس  پیــدا 
کــه در حاشــیه نشســت های بهــاره  در ســخنانی 90 دقیقــه ای 
صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک جهانــی در واشــنگتن ایــراد 
کــه الزم اســت انجــام دهنــد  کاری  گفــت: »آن هــا بایــد هــر  شــد، 
کننــد... در غیــر ایــن صــورت )توافــق(  تــا بــه تعهداتشــان عمــل 
بــر اســاس مفــادش از هــم مــی پاشــد.«  اظهــارات ســیف یــک روز 
پــس از نشســت رو در روی وی بــا جیکــوب لــو، وزیــر خزانــه داری 
کــه بــا تمرکــز بــر تقاضــای ایــران بــرای  آمریــکا بیــان می شــود 
کــردن موانــع پیــش روی اجــرای توافــق برگــزار شــد.   برطــرف 
آمریــکا و قدرت هــای جهانــی در قالــب توافــق برجــام، متعهــد 

بــه لغــو تحریم هــای ایــران هســتند. امــا خزانــه داری آمریــکا 
کشــور از سیســتم مالــی امریــکا  همچنــان مانــع از اســتفاده ایــن 

ــا دالر آمریــکا مــی شــود.  ی
 بــه گفتــه مقامــات آمریکایــی، در هفته هــای اخیــر، دولــت اوباما 
مشــغول بحث هایــی داخلــی دربــاره تســهیل داد و ســتدهای 
ایــران بــوده اســت. ایــن بحث هــا شــامل یافتــن راه هایــی بــرای 
کــردن امــکان انجــام داد و ســتدهای دالری بــرای ایــران  فراهــم 
بــدون دسترســی مســتقیم بــه سیســتم مالــی آمریــکا بوده اســت. 
تهــران بــرای بازگردانــدن درآمدهــای نفتــی اش بــدون دسترســی 

بــه دالر نیــز بــا محدودیــت مواجــه شــده اســت. 
گفــت: »تجــار ایرانــی بایــد  کل بانــک مرکــزی ایــران   رییــس 
اجــازه داشــته باشــند معامــات دالری انجــام دهند و به سیســتم 
مالــی آمریــکا دسترســی داشــته باشــند. مــا مــی خواهیــم هــر 
دو طــرف ایــن توافــق، به ویــژه آمریــکا اقدامــات الزم را بــرای 
کنش  برداشــتن موانــع انجــام دهــد.«  کاخ ســفید روز جمعه در وا

کــرد: دولــت آمریــکا بــه تعهــدات خــود  بــه اظهــارات ســیف اعــام 
بــر اســاس برجــام پایبنــد اســت. 

کاخ ســفید گفت: »آمریکا در   جاش ارنســت، مســئول رســانه ای 
حــال عمــل بــه تعهــدات خــود بــر اســاس برجــام مطابــق بــا متــن 
و روح توافــق اســت.«  اظهــارات ایــن مقــام ایرانــی بحث هــا 
را در واشــنگتن دربــاره آینــده روابــط ایــران و آمریــکا و مقــدار 
کــرده  کــه بایــد در قبــال تهــران لغــو شــود، داغ  تحریم هایــی 

ــت.  اس
کاخ ســفید از اینکــه اجــازه   برخــی نماینــدگان جمهوری خــواه از 
کــه  کــرده و گفته انــد  داده ســیف بــه واشــنگتن ســفر کنــد، انتقــاد 
کــه قبــا بــه دلیــل تســهیل  کنــد  وی بانک هایــی را اداره مــی 
تروریــزم  از  آن هــا حمایــت  آنچــه  و  ایــران  برنامــه هســته ای 

می خواننــد، تحــت تحریــم بــوده انــد. 
کــه نخواســت نامــش فــاش   یــک بانکــدار عالی رتبــه ایرانــی 
گفــت: بانک هــای بــزرگ بیــن المللــی حتــی شــروع بــه  شــود 
گــر هرگونــه  هشــدار بــه دیگــر بانک هــا کرده انــد، مبنــی بــر اینکــه ا
همــکاری ای بــا ایــران داشــته باشــند، بــا بررســی های بیشــتری 

مواجــه خواهنــد شــد. 

هشدارسیف به اوباما:

روابط بانکی برقرار نشود، برجام از هم می پاشد 

مســیر  اســتمرار  در  آمریــکا  رویکــرد  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
گفــت:  کارشــکنی در اجــرای برجــام را نامطلــوب خوانــد و  تحریم هــا و 
ادامــه ایــن رونــد و عــدم اقــدام مؤثــر از ســوی اتحادیــه اروپــا بــر اســتمرار 

مســیر اجــرای تعهــدات متقابــل تأثیــر منفــی دارد.
موگرینــی  فدریــکا  ازفــارس،  نقــل  بــه  وطــن،   کیمیــای  گــزارش   بــه 
علــی  بــا  )شــنبه(  دیــروز  اروپــا  اتحادیــه  خارجــی  سیاســت  مســئول 
ــت  ــی امنی ــورای عال ــر ش ــری و دبی ــم رهب ــام معظ ــده مق ــمخانی نماین ش
ملــی دیــدار و دربــاره اجــرای برجــام، تحــوالت منطقــه و توســعه همــکاری 
ــه  ــا اشــاره ب ــدار ب کــرد. شــمخانی در ایــن دی ــو  گفت وگ ــا  ــه اروپ ــا اتحادی ب
نقــش محــوری اتحادیــه اروپــا در بــه ثمــر رســاندن برجــام بــر لــزوم حفــظ 
تــداوم  بــا  آن  اجــرای درســت  بــر  مراقبــت  و  نظــارت  و  ایــن دســتاورد 
مشــترک  کمیســیون  فعــال  نقــش  ایفــای  و  اروپــا  اتحادیــه  همــکاری 
کارشــکنی  کــرد. وی رویکــرد آمریــکا در اســتمرار مســیر تحریم هــا و  کیــد  تا
در اجــرای تعهــدات بــر اســاس برجــام را نامطلــوب و غیرســازنده توصیــف 
کــه ایــن رونــد ادامــه یابــد و اقــدام مؤثــری بــرای  کــرد و افــزود: در صورتــی 
مقابلــه بــا آن از ســوی اتحادیــه اروپــا صــورت نگیــرد، در اســتمرار مســیر 

ــت. ــد داش ــی خواه ــر منف ــل تأثی ــدات متقاب ــرای تعه ــکاری و اج هم
کــرد: ایــران و اتحادیــه اروپــا  دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی خاطرنشــان 
انــرژی  سیاســی،  اقتصــادی،  زمینه هــای  در  را  خوبــی  همکاری هــای 
کــه بــا  کرده انــد  حمــل و نقــل، محیــط زیســت و مقابلــه بــا تروریســم آغــاز 
گســترش تعامــات می توانــد موجــب افزایــش بهره گیــری  حســن نیــت و 
از ظرفیت هــا و بــه ثمــر رســاندن توافقــات و تفاهم هــای فــی مابیــن از 

جملــه ســند همــکاری انــرژی هســته ای شــود.
مقابلــه  در  ایــران  اســامی  جمهــوری  ممتــاز  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گروه هــای تروریســتی در ســوریه و عــراق و هزینــه قابــل  بــا داعــش و 
کشــورمان در تأمیــن امنیــت منطقــه می پــردازد، اظهــار  کــه  ماحظــه ای 
ــی و  ــعه ناامن ــب توس ــری، موج ــر تکفی ــدت عناص ــور بلندم ــت: حض داش
بی ثباتــی در ســطح بین الملــل خواهــد شــد و جلوگیــری از تــداوم ایــن 
بــا  مقابلــه  رونــد  بــا  اروپــا  اتحادیــه  بیشــتر  همگرایــی  نیازمنــد  رونــد، 

تروریســم است.شــمخانی بــا بیــان اینکــه تحریم هــای حقــوق بشــری 
واهــی  بهانه هــای  بــه  ایــران  اســامی  جمهــوری  مســئوالن  از  برخــی 
تناســبی بــا فضــای جدیــد مناســبات ایــران بــا اتحادیــه اروپــا نداشــته 
کــرد: بدرفتــاری، طــرد و  و بی اعتمــادی را افزایــش می دهــد، تصریــح 
کــه بــا تهدیــد تروریســم مواجــه  کشــورهایی  بازگردانــدن پناهجویــان 
ادعاهــای  برخــاف  رفتــاری  اروپایــی،  کشــورهای  ســوی  از  هســتند، 
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو  اســت.  بشــری  حقــوق 
گســترده ای از بحــران ســوریه، عــراق و لیبــی بــه  کــرد: بخــش  عنــوان 
کشــورهای اروپایــی  کــه  دلیــل ارســال ســاح ها و حمایت هایــی اســت 
بایــد  کنــون  ا و  آورده انــد  عمــل  بــه  مســلح  گروه هــای  و  معارضــان  از 

بپذیرنــد. را  خــود  سیاســت های  نتیجــه  و  مســئولیت 
وی افــزود: رژیــم صهیونیســتی بــا وجــود محکومیت هــای متعــدد در 
کشــتار فلســطینیان  ــه شهرک ســازی و  مجامــع بین المللــی، همچنــان ب

غیرقانونــی  داشــتن  اختیــار  در  بــا  زمینــه  ایــن  در  و  می دهــد  ادامــه 
امنیــت  بــرای  تهدیــد  یــک  جمعــی،  کشــتار  و  هســته ای  ســاح های 

می شــود. محســوب  منطقــه 
رویکــرد  اتخــاذ  بــر ضــرورت  کیــد  تا بــا  رهبــری  مقــام معظــم  نماینــده 
واقع بینانــه از ســوی اتحادیــه اروپــا در مســیر تحقــق خواســت و اراده 
ســوریه  در  اخیــر  پارلمانــی  انتخابــات  کــرد:  تصریــح  ســوریه  مــردم 
گروه هــای مختلــف  نمونــه ای از تحقــق دموکراســی و مشــارکت سیاســی 
ــرد. گی ــرار  ــد مــورد حمایــت ق ــوده و بای کشــور ب ــرای تعییــن سرنوشــت   ب

ــا نیــز ضمــن  فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپ
اجــرای  تهــران در مســیر  توســط  گرفتــه  از تاش هــای صــورت  تقدیــر 
ــی را  ــه رفــع تحریم هــای مال ــج واقعــی از جمل ــه نتای برجــام، دســتیابی ب
کشــورها بایــد در مســیر  از جملــه حقــوق ایــران دانســت و افــزود: همــه 

کننــد. تقویــت برجــام حرکــت 
کــرد: بــا توجــه بــه نقــش مهــم ایــران در امنیــت و ثبــات  وی خاطرنشــان 
منطقــه، همکاری هــای اتحادیــه اروپــا و ایــران می توانــد تســهیل کننده 

مســیرهای دیپلماســی بــرای حــل بحران هــا باشــد.

کرد: ح  شمخانی در دیدار با موگرینی مطر

رویکرد نامطلوب و غیرسازنده آمریکا در اجرای برجام

کاخ سفید:
در برجام، حرفی از دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا نیامده است!

حتما بخوانید!
تعهد و تخصص، وجه تمایز ارتش... یکشنبـــــه  29 فروردین ماه 21395

ـــمـــاره 132 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



معاون شهرسازی اصفهان خبر داد:

صدور 6 میلیون متر مربع 
پروانه ساختمان در اصفهان

اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
 5 آن،  پایــان  تــا   94 ســال  ابتــدای  از  گفــت: 
پروانــه  مربــع  متــر   312 و  هــزار   979 و  میلیــون 
اداره  گــزارش  بــه  اســت.  شــده  صــادر  ســاختمانی 
ســید  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات 
ــال  ــه دنب ــرد: ب ک ــار  ــریعت اظه ــن صمصام ش جمال الدی
خدمات رســانی و ارایــه تســهیالت ویــژه بــه شــهروندان 
کــه  و تخفیــف 35 درصــدی ساخت وســاز ســاختمانی 
در دو ماهــه پایانــی ســال 94 از ســوی مدیریــت شــهری 
اصفهــان بــه مــردم اصفهــان اهــدا شــد، ایــن تســهیالت 
شــهر  در  ساخت وســازها  در  خوبــی  تأثیــر  توانســت 
ــراژ 5 میلیــون و  ــه مت ــه را ب داشــته باشــد و صــدور پروان
کــه نســبت بــه ســال  979 هــزار و 312 متــر مربــع رســاند 
93، رشــد 15.33 درصــدی داشــته اســت. وی بــا بیــان 
کــه در  اینکــه ایــن رشــد 15 درصــدی در حالــی اســت 
گفــت:  بوده ایــم،  رکــود مســکن مواجــه  بــا  ســال 94 
امــا شــهرداری توانســت در صــدور پروانــه و در متــراژ آن 
حــدود 800 هــزار متــر مربــع رشــد را دربــر داشــته باشــد. 
اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
کــرد: ایــن رشــد 15 درصــدی نســبت بــه ســال  کیــد  تا
کــه در تعــداد پروانــه 8 درصــد رشــد  93 در حالــی اســت 
متــراژ  و  کمتــر  پروانــه  تعــداد  کــه  داشــته ایم  کمتــری 
اینکــه پروانه هــای اخــذ شــده، دارای  بیشــتر، یعنــی 
انبوه ســازی  ســمت  بــه  و  بــوده  بیشــتری  زیربنــای 

تــا ســاخت خانه هــای ویالیــی.  رفتــه  پیــش 
کــرد: آمــار صــدور پروانه در مناطق رشــدیافته  وی بیــان 
کــه در آن مناطــق، قیمــت  نشــان دهنده ایــن اســت 
کمتــر بــوده و در ادامــه عــوارض ســاختمانی یعنی  زمیــن 
کمتــر بــوده و بــه ســمت  کــم نیــز  بــه نوعــی هزینــه ترا
کم درآمــد و آســیب پذیر  تولیــد مســکن انبــوه بــرای قشــر 
اضافــه  صمصام شــریعت  کرده ایــم.  حرکــت  جامعــه 
کــه در ســال 94 رشــد جالــب توجهــی  کــرد: مناطقــی 
 13  ،12  ،10  ،9  ،6 مناطــق  در  ترتیــب  بــه  داشــته اند 
کــه بیشــتر در جهــت تامیــن مســکن قشــر  14 و 15 بــوده 
آســیب پذیر و تامیــن مســکن نیازمنــدان واقعــی قــدم 

برداشــته اند.

یک میلیون هکتار 
ح آبخیزداری آماده اجرا طر

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان 
ح آبخیــزداری آمــاده  گفــت: یــک میلیــون هکتــار طــر
محمدحســین  داریــم.  اصفهــان  اســتان  در  اجــرا 
ح هــای  شــاملی اجــرای پروژه هــای بیابان زدایــی، طر
از  را  طبیعــی  منابــع  کــردن  ســنددار  و  آبخیــزداری 
کل منابــع طبیعــی و  اولویت هــای ســال جــاری اداره 
آبخیــزداری اســتان اصفهــان برشــمرد و اظهــار داشــت: 
کنتــرل  بیابان زدایــی  ح هــای  طر اجــرای  از  هــدف 
کانون هــای بحــران درجــه یــک اســت. وی افــزود: در 
گذشــته بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر  ایــن راســتا ســال 
600 میلیــارد ریــال در 2 هــزار هکتــار از اراضــی اســتان 
ــر  ــت. مدی ــده اس ــرا ش ــی اج ح بیابان زدای ــر ــان ط اصفه
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا 
ح آبخیــزداری  بیــان اینکــه یــک میلیــون هکتــار طــر
کــرد: بــرای اجــرای ایــن  آمــاده اجــرا داریــم، تصریــح 
کــم 2 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز  پروژه هــا، دســت 
ــار جنــگل دســت  ــه وجــود 300 هــزار هکت اســت. وی ب
گفــت: ایــن  کــرد و  کاشــت در اســتان اصفهــان اشــاره 
میــزان جنــگل در مقایســه بــا ســال 93 در حــدود 928 

هکتــار افزایــش یافتــه اســت.

پشتیبانی شورای شهر 
از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان

گفــت: شــورای  عضــو شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
شــهر چهــارم متعهــد و مصمــم اســت که پروژه نمایشــگاه 
بــزرگ اصفهــان در زمان بنــدی خــود بــه بهره بــرداری 
برســد. نــور اهلل صلواتــی در بازدیــد از پــروژه نمایشــگاه 
بــزرگ اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه بهره بــرداری از ایــن 
کلیــدی و حیاتــی شــهر  کــه یکــی از پروژه هــای  پــروژه 
اصفهــان اســت، بــه مطالبــه عمومــی مــردم تبدیــل شــده 
کــرد: بــا برداشــت بنــده از جلســات شــورای  اســت، اظهــار 
شــهر، معتقــدم دیــدگاه همــه اعضــای شــورا نســبت بــه 
تامیــن بودجــه بــرای ایــن پــروژه مثبــت اســت و ایــن 
کل مجموعــه شــورای چهــارم وجــود  نظــر در  اجمــاع 
کــرد: احــداث ایــن پــروژه بســیار دیــر  دارد. وی تصریــح 
کــه بــه واقــع نیــاز شــهر اصفهــان اســت.  شــده؛ در حالــی 
کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی شــورای  عضو 
کــه  کــرد: قولــی  اســالمی شــهر اصفهــان همچنیــن بیــان 
در  پــروژه  ایــن  فــاز نخســت  از  بهره بــرداری  بــر  مبنــی 
ح شــده، بســیار ارزشــمند و  بهمن مــاه ســال جــاری مطــر
کــه از عــزم جــدی بــرای اتمــام  شــایان تقدیــر اســت؛ چــرا 
ح حکایــت دارد. در ایــن خصوص شــورای شــهر  ایــن طــر
ح پشــتیبانی می کنــد. شــهرداری  بــا تمــام قــوا از ایــن طــر
کنــد تــا  نیــز بایــد بودجه هــای تامیــن اعتبــار شــده را ابــالغ 
هــر چــه زودتــر شــاهد بهره بــرداری از ایــن پــروژه باشــیم.

افزایش تولید طال 
در معدن موته اصفهان

اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
ــه در اســفند ســال  گفــت: مجتمــع طــالی موت اصفهــان 
کیلوگــرم شــمش طــال نســبت بــه  گذشــته بــا تولیــد 22 
مــدت مشــابه ســال، 93، 22 درصــد رشــد داشــته اســت. 
اســرافیل احمدیــه بــا اعــالم افزایــش 22 درصــدی تولیــد 
کــرد: ایــن مجتمــع  طــال در معــدن موتــه اصفهــان اظهــار 
گــرم شــمش  کیلــو  گذشــته نیــز، 247  در 12 ماهــه ســال 
کــه ایــن تولیــدات نســبت بــه پیش بینــی  کــرد  طــال تولیــد 

گــرم( 7 درصــد افزایــش داشــته اســت. ــو  کیل  230(

اخبار کوتاه

ســاخت  پرقــدرت  وام هــای  جدیــد  بســته 
سرویس  اقتصادی

  بردیا عباس زاده 
مســکن از ایــن هفتــه وارد نظــام تامیــن مالــی 
میــزان  چــه  تــا  وام هــا  ایــن  اینکــه  می شــود.  ساخت وســاز 
کننــد از یــک ســو و اینکــه  می تواننــد ســاخت و ســاز را تقویــت 
کم درآمــد  کــه بیشــتر اقشــار  مخاطــب ایــن ســاخت و ســازها 
ــا توجــه  ــا چــه انــدازه می تواننــد از ایــن مســکن ها - ب هســتند ت
بــه رقــم زیــاد اقســاط وام مســکن - بهــره ببرنــد از ســوی دیگــر 

سبب شده آینده بازار مسکن مبهم باشد.
وام های جدید

گذشــته بــه بانــک مســکن مجــوز  شــورای پــول و اعتبــار مــاه 
هزینــه  درصــد   80 ســقف  تــا  را  ســاخت  تســهیالت  تــا  داد 
کــه متوســط  کنــد. از آنجــا  احــداث آپارتمــان مســکونی تقویــت 
کامــال  هزینــه ســاخت مســکن در شــهرهای مختلــف، ارقــام 
کل  متفــاوت و نابرابــری اســت، ایــن بانــک مناطــق شــهری 
ج، تبریــز، مشــهد  کــر گــروه شــامل »تهــران،  کشــور را در چهــار 
ــز اســتان و  ک اصفهــان، اهــواز و شــیراز«، »کیــش و قشــم«، »مرا
شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از 200 هــزار نفــر« و »ســایر شــهرها« 
کــرده و مبلــغ وام ســاخت را به صــورت شــناور  تقســیم بندی 
توســط  مســکن  ســاخت  وام  امســال  اســت.  داده  افزایــش 
بانــک عامــل ایــن بخــش، بــه دو صــورت تســهیالت »ســاخت 

صنعتــی« و »سنتی ســازی« پرداخــت می شــود؛ به طــوری  کــه 
گروه هــای شــهری، 20  ســقف وام صنعتی ســازی در هــر یــک از 
گــروه اول از امــروز  میلیــون تومــان بیشــتر اســت. در شــهرهای 
بــرای ساخت وســاز مســکونی بــه روش صنعتــی )اســتفاده از 
ــده  ــد ش ــل تولی ــزی از قب ــازه های فل ــاخته و س ــات پیش س قطع
و قابــل مونتــاژ در محــل ســاخت( 130 میلیــون تومــان و بــرای 
ســپرده  بــدون  وام  تومــان  میلیــون   110 نیــز  ســنتی  ســاخت 
تســهیالت  نیــز  دوم  گــروه  شــهرهای  در  می شــود.  پرداخــت 
گــروه ســوم نیــز تســهیالت  120 و 100 میلیونــی و در شــهرهای 
90 و 110 میلیــون تومانــی بــرای ســاخت هــر واحــد مســکونی بــه 
گــروه »ســایر مناطــق  ســازنده ها ارایــه می شــود. همچنیــن در 
کمتــر از  کوچــک بــا جمعیــت  کــه عمدتــا شــهرهای  شــهری« 
200 هــزار نفــر را دربرمی گیــرد، ســقف وام ســاخت مســکن بــه 90 
میلیــون تومــان بــرای صنعتی ســازی و 70 میلیــون تومــان برای 

کــرده اســت. سنتی ســازی افزایــش پیــدا 
کوچک تاثیرگذاری بر شهرهای 

ایــن ترتیــب در ســال جدیــد، دو حــوزه ســاخت و خریــد  بــه 
مســکن، همزمــان و بــه شــکل کارآمــد از محــل تســهیالت بانــک 
ــد.  گرفته ان ــرار  ــود ق ــروج از رک ــه خ ــک ب ــرض تحری ــل در مع عام
تســهیالت  تاثیرگــذاری  از  مســکن  بانــک  اولیــه  برآوردهــای 

کــه وام هــای جدیــد  جدیــد ســاخت مســکن نشــان می دهــد 
 70 از  بیــش  کوچــک،  و  میانــی  شــهرهای  در  به خصــوص 
را پوشــش می دهــد  بنــای مســکونی  احــداث  درصــد هزینــه 
متعادل ســازی  بــر  مبنــی  دولــت  برنامــه  بــا  منظــر،  ایــن  از  و 
ســرمایه گذاری های ســاختمانی در مناطــق شــهری و انتقــال 
کم جمعیــت  مناطــق  بــه  بــزرگ  شــهرهای  از   ســرمایه ها 

سازگاری دارد.
غ از   در حــال حاضــر متوســط هزینــه ســاخت مســکن - فــار
کشــور رقمــی در حــدود یــک میلیــون  کل  قیمــت زمیــن - در 
کــه البتــه ایــن مبلــغ مربــوط  تومــان بــه ازای هــر متــر مربــع اســت 
بــه  گذشــته ســاخت آن هــا  کــه ســال  اســت  بــه پروژه هایــی 

پایــان رســید. بــا فــرض اینکــه ایــن رقــم در ســال جــاری تغییــر 
 نکــرده باشــد، در ایــن صــورت تســهیالت جدیــد ساخت وســاز

کثــر 100  کوچک متــراژ و حدا محرکــی قــوی بــرای پروژه هــای 
گــزارش، 8 نــوع  متــر مربــع محســوب می شــود. بــر اســاس ایــن 
تســهیالت جدیــد ســاخت مســکن در عیــن حــال قابلیــت انتقال 
بــه خریــداران آپارتمان هــای نوســاز احداث شــده توســط ایــن 
مبالــغ  از  نیمــی  حــدود  به طــوری  کــه  دارد؛  نیــز  را  تســهیالت 
ــب فــروش  وام، بعــد از آنکــه ســاختمان ها احــداث شــد، در قال
اقســاطی، بــه خریــداران واحدهــای مســکونی منتقــل می شــود. 
خ ســود عقــود مشــارکتی )22 درصــد(  نــر بــا  ایــن تســهیالت 

محاســبه خواهــد شــد.

وامهایجدید،دردیازمسکندوامیکند؟

»تحریک ضربتی« مسکن از ایده تا اجرا

هــدف  کاالهــای  قاچــاق  بــا  مبــارزه  دفتــر  کل  مدیــر 
ــه  ــاره ب ــا اش کاال و ارز ب ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک س
بــودن 40  بــر قاچــاق  اظهــارات غیرکارشناســی مبنــی 
ــه تنهــا  ک ــرد  ک ــازار، اعــالم  درصــد از طــالی موجــود در ب

مرجــع رســمی اعــالم قاچــاق، ســتاد مبــارزه 
کــه بــر اســاس رصــد ایــن  بــا قاچــاق اســت 
ســتاد، حــدود 15 تــا 20 درصــد از طــالی 
عبــاس  اســت.  قاچــاق  بــازار  در  موجــود 
قاچــاق  از  بخشــی  کــرد:  اظهــار  نخعــی 
مســافری  صــورت  بــه  طــال  مصنوعــات 
کنتــرل آن بســیار  کــه  کشــور می شــود  وارد 

برنامه ریزی هایــی  زمینــه  ایــن  در  و  اســت  ســخت 
گرفتــه اســت. وی افــزود: بــر اســاس آخریــن  صــورت 
آمــار بــه دســت آمــده و تحقیقــات میدانــی و مطالعــات 
کاال و ارز بــه همــراه اتحادیــه  ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
مربوطــه، قاچــاق 15 تــا 20 درصــدی را در ســال های 

1392 و 1393 شــاهد بودیــم و میــزان قاچــاق بــرای 
کیــد  گذشــته نیــز در حــال بررســی اســت. نخعــی تا ســال 
کــرد: در خصــوص قاچــاق مربــوط بــه طــال آمــاری ارایــه 
کــه غیرکارشناســی بــوده و بعضــا نیــز شــاهدیم  شــده بــود 
شــرکت هایی  ســوی  از  آمارهــا  از  بعضــی 
وجــود  دلیــل  بــه  کــه  می شــود  ارایــه 
رقابــت، اقــدام بــه اعــالم آمارهایــی در ایــن 
ــت و آن را  ــتباه اس ــه اش ک ــد  ــه می کنن زمین
کل دفتــر مبــارزه  تاییــد نمی کنیــم. مدیــر 
کاالهــای هــدف ســتاد مرکــزی  ــا قاچــاق  ب
کاال و ارز ادامــه داد: بــه  مبــارزه بــا قاچــاق 
ارز  کاال و  بــا قاچــاق  موجــب مــاده 16 قانــون مبــارزه 
هیــچ آمــاری در زمینــه قاچــاق غیــر از آمــار رســمی اعــالم 
ــت  ــتناد نیس ــرش و اس ــل پذی ــتاد، قاب ــوی س ــده از س ش
و قانونگــذار ایــن اختیــار را فقــط بــه ســتاد مبــارزه بــا 

کاال و ارز داده اســت. قاچــاق 

کاال: طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق 
20 درصد از طالهای بازار، قاچاق است

کــی از »درخواســت افزایــش  کــه بعضــی شــنیده ها حا ــی  در حال
قیمــت لبنیــات از ســوی صنایــع مربوطــه« اســت، دبیــر انجمــن 
کــه هیــچ درخواســتی مبنــی بــر  کــرد  صنفــی صنایــع لبنــی اعــالم 
ح نشــده اســت و  افزایــش قیمــت از ســوی صاحبــان صنایــع مطر

گــران نمی شــود. امســال لبنیــات 
افزایــش  موضــوع  کــرد:  اظهــار  کــری  با رضــا   
ح نیســت و بــا توجــه بــه  قیمــت لبنیــات مطــر
اثرگــذاری  کــه  امســال  تــا 9 درصــدی  تــورم 8 
فرآورده هــای  حــدود 4 درصــدی روی قیمــت 
درخواســتی  لبنــی  صنایــع  امســال  دارد،  لبنــی 

بــر افزایــش قیمــت لبنیــات ندارنــد.  مبنــی 
گذشــته، تــورم 12  کــرد: ســال  وی خاطــر نشــان 

درصــدی باعــث شــد 6 تــا 8 درصــد قیمــت لبنیــات افزایــش 
یابــد؛ امــا بــا توجــه بــه پیش بینــی تــورم 8 تــا 9 درصــدی بــرای 
امســال کــه اثرگــذاری حــدود 3 تــا 4 درصــدی روی قیمــت انــواع 
پیــدا افزایــش  نیــز  لبنیــات  لبنــی دارد، قیمــت   فرآورده هــای 

 نمی کند.
خ  ــر کاهــش ن ــا اشــاره بــه  ــع لبنــی ب  دبیــر انجمــن صنفــی صنای

کشــش در بــازار  تــورم، پایین بــودن قــدرت خریــد مــردم و نبــود 
گفــت: امســال درخواســتی از ســوی صنایــع لبنــی بــرای افزایــش 

ح نمی شــود.  قیمــت لبنیــات مطــر
وی افــزود: هیــچ محمولــه صادراتــی لبنــی بــدون مجــوز صــادر 
کارخانه هایــی  از  یکــی  گذشــته  اســفندماه ســال  و  نمی شــود 
دریافــت  را  روســیه  بــه  صــادرات  مجــوز  کــه 
کــرده بــود موفــق شــد تــا 12 تــن از محصــوالت 
کنــد  لبنــی تولیــدی خــود را بــه روســیه صــادر 
پایــان  تــا  را  دیگــر  تــن   12 نیــز  کنــون  هم ا و 

کــرد.  خواهــد  صــادر  فروردین مــاه 
مســئله  مهم تریــن  کــرد:  تصریــح  کــری  با
لبنیــات  صــادرات  پیــش روی  مشــکل  و 
محصــوالت  ایــن  قیمــت  اختــالف  و  تعرفه هــا  روســیه  بــه 
و  بررســی  حــال  در  لبنــی  صنایــع  کــه  اســت  روســیه  بــازار  بــا 
گــر  ا و  هســتند  مشــکل  ایــن  حــل  بــرای  راهــکاری  یافتــن 
 500 امســال  پایــان  تــا  می توانیــم  شــود،  حــل  مشــکل  ایــن 
کشــور صــادر  ــه ایــن  ــی را ب  میلیــون دالر محصــوالت لبنــی ایران

کنیم.

قیمــت بیشــتر اقــالم میــوه و تره بــار در مقایســه بــا هفته هــای اخیــر بــا ثبــات 
گوجــه ســبز، تــوت فرنگــی و  نســبی همــراه اســت و میوه هــای نوبرانــه ماننــد 
کــرده اســت.  کاهشــی پیــدا  چغالــه بــادام نســبت بــه روزهــای اخیــر نیــز رونــد 
کــه در فصــل جدیــد بــه بیــش از 50  قیمــت برخــی از میوه هــای نوبرانــه 
کاهــش قیمــت روبــه رو شــده اســت؛ بــه  کنــون بــا  هــزار تومــان رســیده بــود، ا
گوجــه  کیلوگــرم  کــه در حــال حاضــر در مغازه هــای ســطح شــهر هــر  گونــه ای 
ســبز بــه طــور متوســط 22 هــزار تومــان، تــوت فرنگــی 20 هزار تومــان و چغاله 

بــادام 25 هــزار تومــان عرضــه می شــود. 
کــه بــا تغییــر قیمــت زیــادی مواجــه نشــدند، ســیب  در بیــن ســایر اقــالم میــوه 
کیلویــی 3800 تومــان، پرتقــال  کیلویــی 4000 تومــان، ســیب زرد  قرمــز 
تومــان  کیلویــی 4500  تومــان، پرتقــال خونــی  کیلویــی 4800  تامســون 
ــار  کیلویــی 4000 تومــان،  خی کیلویــی 4000 تومــان، لیمــو شــیرین  نارنگــی 
کیلویــی 3500 تومــان و خیــار درختــی 3200 تومــان در مغازه هــای  بوتــه ای 
ســطح شــهر قیمــت دارد. همچنیــن طالبــی و ملــون از دیگــر میوه هــای 
کیلویــی 3700 و 4800 تومــان فروختــه  کــه بــه ترتیــب  نوبرانــه بهــار هســتند 
چ بــا قیمــت 9000 تومــان و هــر  کیلوگــرم قــار می شــوند. در بــازار تره بــار، هــر 

گران تریــن محصــوالت هســتند. ــا قیمــت 30 هــزار تومــان  ــرم ســیر ب کیلوگ

کــه هزینه هــای پهن بانــد ســیار نســبت بــه ثابــت  گویــای آن اســت  آمارهــا، 
بــر همیــن اســاس هزینه هــای  ارزان شــدن دارنــد.  بــه  گرایــش بیشــتری 
ــن  ــی رود ای ــار م ــته و انتظ ــقوط داش ــمگیری س ــور چش ــه ط ــیار ب ــد س پهن بان
گذشــته  کــه طــی ســال های  گونــه ای  کاهــش در آینــده بیشــتر باشــد؛ بــه 
کاهــش هزینه هــای ایــن بخــش موجــب شــده اســت مقــرون بــه صرفــه 

بــودن ایــن ســرویس 20 تــا 30 درصــد افزایــش داده شــود.
گذشــته دسترســی و اســتفاده از ICT در میــان مــردم دنیــا   طــی ســال های 
و  همــراه  تلفــن  خدمــات  از  بهره گیــری  ویــژه  بــه  و  داشــته  فراوانــی  رشــد 
کــه بــه شــکل اینترنتــی بــر بســتر موبایــل ارایــه می شــوند  ســرویس هایی 
ــه شــده  گزارش هــای ارای گرفتــه اســت. طبــق  ــرار  گســترده ق مــورد اســتفاده 
ــه  ک ــان  ــت جه ــبت جمعی ــرات )ITU(، نس ــی مخاب ــه جهان ــوی اتحادی از س
تحــت پوشــش شــبکه های تلفــن همــراه هســتند، در حــال حاضــر بــه بیــش 
از 95 درصــد رســیده و تعــداد مشــترکان تلفــن همــراه از 2.2 میلیــارد در ســال 
2005 بــه حــدود 7.1 میلیــارد در ســال 2015 رســیده اســت. البتــه طــی ایــن 
گســترش ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه بــه تدریــج توســعه  ســال ها بــا توجــه بــه 
آن کاهــش یافتــه اســت، از ســوی دیگــر تعــداد مشــترکان تلفن ثابــت از حدود 
1.25 میلیــارد در ســال 2005 بــه 1.06 میلیــارد در ســال 2015 رســیده اســت.

ــر صنعــت  ــای مؤث ــه اینکــه ایــن همایــش در ادامــه اقدام ه ــا اشــاره ب ــر نفــت ب وزی
کــرد: الزم اســت در اینجــا بــه  نفــت در ایــن حــوزه برگــزار می شــود، خاطرنشــان 
کــه اقتصــاد مقاومتــی بــا اجــرای  کنــم؛ برخــی تصــور می کننــد  نکتــه ای اشــاره 
کــه ایــن موضــوع برعکــس اســت  کنــد می شــود؛ در حالــی  برجــام و لغــو تحریم هــا 
و سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در پســابرجام بیشــتر و زودتــر عملیاتــی خواهــد 
کیــد بــر لــزوم بهینه ســازی، مصــرف انــرژی را حــوزه حایــز اهمیــت  شــد. زنگنــه بــا تا
کــرد: بــا اســتفاده از منابــع حاصــل  دیگــری در زمینــه پایین دســت دانســت و اظهــار 
از جلوگیــری از اتــالف انــرژی، می تــوان افــزون بــر بهینه ســازی مصــرف، بــه ایجــاد 
ثــروت نیــز دســت یافــت. وی بــا بیــان اینکــه موضــوع بهینه ســازی مصــرف انــرژی 
در سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی دیــده شــده اســت، گفــت: افزون بــر پروژه هایی 
اتوبوس هــا  نــاوگان  نوســازی  کشــاورزی،  چاه هــای  بــه  برق رســانی  ماننــد 
کنــون دنبــال  کــه هم ا کســی ها، بهبــود وضــع موتورخانه هــا و ...  کامیون هــا و تا
می شــود، ده هــا میلیــارد دالر پــروژه دیگــر نیــز در زمینــه اصــالح الگــوی مصــرف 
قابلیــت اجــرا دارد. وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه صنعــت نفــت از همــان ابتــدای ابــالغ 
کــرده  کلــی اقتصــاد مقاومتــی در جهــت عملیاتی کــردن آن حرکــت  سیاســت های 
کار قــرار داده اســت، افــزود: وزارت نفــت بــا جدیــت برنامه هــای  و آن را در دســتور 

کــرده اســت. اقتصــاد مقاومتــی را در صنعــت نفــت پــس از ابــالغ آن پیگیــری 

کرد قیمت میوه های نوبرانه فروکش 

یی دنیا برنامه ژاپنی ها برای ساخت اولین قطار نامر
یلــی ژاپــن منتشــر شــده کــه می توانــد آغازگــر  یــی بــه وســیله  یکــی از شــرکت های ر به تازگــی طرحــی مفهومــی از یــک قطــار نامر
ی نــو در ایــن زمینــه باشــد. ایــن قطــار بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه محیــط اطــراف خــود را بــه خوبــی بازتــاب می دهــد و  عصــر

ــود. ــده می ش ــی دی ی ــم نامر ــک جس ــد ی مانن

در قاب تصویر

اقتصاد مقاومتی در پسابرجامسیر اینترنت موبایل به سمت ارزان شدن

تخت گاز

اخبار اقتصادی

پشت پرده افزایش قیمت 
خودروهای وارداتی

افزایــش  از  خبرهایــی  روزهــا  ایــن    
سرویس اقتصادی

اتابک شهبازی 
بــه  وارداتــی  خودروهــای  قیمــت 
گــوش  گــوش می رســد. ایــن زمزمه هــا در حالــی بــه 
کــه خودروســازان داخلــی هــم مدت هاســت  می رســد 
کــردن خــودرو را می نوازنــد. بســیاری از  گــران  ســاز 
ع  موضــو معتقدنــد:  خــودرو  صنعــت  کارشناســان 
از  گرچــه  ا وارداتــی  خودروهــای  قیمــت  افزایــش 
ح شــده، اما  ســوی واردکننــدگان ایــن محصــول مطــر
خودروســازان  بــا  شــده  هماهنــگ  تصمیــم  یــک 
داخلــی بــه خصــوص ایــران خــودرو و سایپاســت. 
هــر  فــروش  از  کنــون  هم ا خــودرو  واردکننــدگان 
دســتگاه خــودرو، بیــش از صددرصــد ســود می کننــد؛ 
ایــن  قیمــت  افزایــش  بــرای  دلیلــی  بنابرایــن 
ایــن  پــرده  پشــت  نــدارد.  وجــود  محصــوالت 
تصمیمــات هرچــه هســت، مســئوالن نبایــد اجــازه 
ــی  ــراد قربان ــن اف ــودجویی ای ــی س ــردم در پ ــد م دهن

شوند.
کور فیات در ایران گره    

فیــات  مســئوالن  می شــد  گفتــه  کــه  شــرایطی  در 
خودروســاز  بزرگ تریــن  بــا  کــره  مذا بــرای  ایتالیــا 
خ  اتفــاق ر ایــن  ایــران خواهنــد شــد،  کشــور راهــی 
کــرات احتمالــی بــه آینــده موکــول شــود.  نــداد تــا مذا
همــکاری  دربــاره  اخبــاری  پیــش،  ســال  زمســتان 
ح شــد. هرچنــد  احتمالــی ایران خــودرو و فیــات مطــر
ایران خودرویی هــا تــا بــه امــروز رســما حرفــی از انجام 
گاه  کــره بــا فیــات نزده انــد، بــا ایــن حــال منابــع آ مذا
کــه ایــن دو خودروســاز بــه توافقــی  کیــد می کننــد  تا
کلــی بــرای همــکاری مشــترک دســت یافته انــد. ایــن 
کلــی، ظاهــرا بــر ســر محصوالتــی بــا محــدوده  توافــق 
بــازار خــودروی  تــا 60 میلیــون تومــان  قیمتــی 30 
فــاز  در  فیــات  احتمــاال  به نحوی کــه  بــوده؛  ایــران 
نخســت برنامه هــای خــود، محصوالتــی متناســب 
خواهــد عرضــه  ایــران  در  را  محــدوده  ایــن   بــا 

کرد.  
گران ترین خودروی جهان   فراخوان 

ســه عیــب مختلــف در خودروهــای بوگاتــی ویــرون 
جهــان  خــودروی  ســریع ترین  فراخــوان  باعــث 
ع  شــده اســت. ایــن ســه مشــکل مختلــف در مجمــو
باعــث فراخــوان 87 دســتگاه بوگاتــی ویــرون شــده 
کــه بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا 450 دســتگاه  اســت 
از ایــن خــودرو ســاخته، آمــار نســبتا باالیــی اســت. 
دلیــل  بــه  جراحتــی  یــا  تصــادف  هیــچ  کنــون  تا
گــزارش نشــده اســت. بوگاتــی اعــالم  ایــن عیــوب 
کــه ایــن فراخــوان چــه زمــان شــروع خواهــد   نکــرده 

شد.

ایتالیایی ها در ایران، خط 
سریع السیر راه آهن می سازند

جمهــوری  آهــن  راه  الملــل  بیــن  امــور  کل  مدیــر 
گفــت: پــس از امضــای تفاهم نامــه  اســالمی ایــران 
کارگــروه  همکاری هــای ریلــی بیــن ایــران و ایتالیــا، 
ارایــه راهکارهــای تحقــق ایــن امــر بــرای احــداث 
 - تهــران  و  ک  ارا  - قــم  الســیر  ســریع  خطــوط 
افــزود:  نظــری  عبــاس  شــد.  تشــکیل  همــدان 
احــداث  بــرای  ایتالیایی هــا  همــکاری  بــر  عــالوه 
تســت  مرکــز  ســاخت  الســیر،  ســریع  ایــن دو خــط 
لوکوموتیــو در تهــران و ارایــه برنامه هــای آموزشــی 
ــران  ــن ای ــای راه آه ــم همکاری ه ــای مه از محوره
کشــور بــه تهــران  و ایتالیــا در ســفر نخســت وزیر ایــن 
ــا بیــان اینکــه اجــرای پروژه هــای ریلــی  بــود. وی ب
در ایــران بــا اســتفاده از فاینانــس خارجــی شــرکت 
گفــت: در ایــن راســتا   ســاچه ایتالیــا بیمــه می شــود، 
کارشناســی تشــکیل دادنــد تــا  کارگــروه  طرفیــن یــک 
مباحــث مالــی، صنعتــی و تامیــن مالی ایــن پروژه ها 
ــه امضــای  کننــد. نظــری ضمــن اشــاره ب را بررســی 
تفاهم نامــه همــکاری بیــن راه آهــن ایــران و ایتالیــا 
یــادآور شــد: در ایــن تفاهم نامــه بــرای انجــام هــر 
راهکارهــای  ایــران،  در  ریلــی  پروژه هــای  از  یــک 
کل  مدیــر  اســت.  شــده  تعییــن  خاصــی  اجرایــی 
امــور بین الملــل راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران 
کشــور در زمینه هــای آموزشــی  افــزود: راه آهــن دو 
و  می دهنــد  توســعه  را  خــود  همکاری هــای  نیــز 
بــه همیــن منظــور قــرار اســت راه آهــن ایتالیــا یــک 
ــاوگان  بســته آموزشــی را در زمینــه خطــوط ریلــی، ن
اولویــت  بــا  تــا  دهــد  ارایــه  تحقیقــی  مباحــث  و 
کشــور اجــرا کیفیــت خدمــات در حــوزه ریلــی   ارتقــای 

 شود.

کاهش قیمت 
6 نوع ماهی در بازار

رییــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی از افزایــش قیمــت 
گفــت:  و  داد  خبــر  قبــل  هفتــه  بــه  نســبت  غ  مــر
قــزل آال  شــیرنیزه ای،  شــیرجنوب،  ماهی هــای 
هامــور جنــوب، ســفید دریایــی و شــوریده در ایــن 
خ  نــر مــدت ارزان شــده اند. مهــدی یوســف خانی 
کــرد  غ زنــده روز شــنبه را 3800 تومــان اعــالم  مــر
کاال در عمده فروشــی  خ ایــن  و اظهــار داشــت: نــر
کشــتارگاه 5300  میــدان بهمــن 5200 تومــان، درب 
 5400 صنفــی  واحدهــای  درب  توزیــع  و  تومــان 

تومــان اســت.
دربــاره  ماهــی  و  پرنــده  اتحادیــه  رییــس   
خرده فروشــی  کــز  مرا در  ماهــی  انــواع  قیمــت 
سنگ ســر  ماهــی  قیمــت  داشــت:  اظهــار  هــم 
قبــل  هفتــه  بــه  نســبت  نــروژ  ســالمون  و  شــهری 
ماهــی  اینکــه  ضمــن  شــده؛  گــران  تومــان   1000
هامــور  قــزل آال،  شــیرنیزه ای،  شــیرجنوب، 
ارزان  نیــز  شــوریده  و  دریایــی  ســفید   جنــوب، 

شده اند.

حتما بخوانید!
3سیر اینترنت موبایل به سمت ارزان... یکشنبـــــه  29 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 132 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

گوشی های ایسوس در بازار )تومان( قیمت 
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کرد: دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم 
گران نمی شود لبنیات امسال 



کسی  فعالیت 25 هزار تا
در شهر اصفهان

اصفهــان  شــهرداری  کســیرانی  تا ســازمان  عامــل  مدیــر 
کســی بــرای ســرویس دهی بــه شــهروندان  گفــت: ۲۵ هــزار تا
کــرد:  اظهــار  جعفــری  حســین  هســتند.  فعــال  اصفهانــی 
ایــن  نظــارت  و  پوشــش  تحــت  کســی های  تا مجمــــوع 
کــه در  کســی اســت  ســازمان، بالــغ بــر ۲۵ هــزار دســتگاه تا
آژانــــس  گردشــــی، ویــــژه،  کاربری هایــی همچــــون   قالــب 
و  پایانــه  کســی  تا فــرودگاه،  کســی  تا بی ســیم،  کســی  تا
ســرویس مدرســه مشــغول بــه فعالیــت هســتند. وی بــا اشــاره 
ک قرمــز در شــــهر وجــــود  کســــی پــا بــه اینکــه ۱۰ هــزار و ۳۰۰ تا
کســــی  دارد، افــــزود: از ایــن تعــداد، ۲ هــزار و ۴۰۰ دســــتگاه تا
پایانه هــای  فــرودگاه،  خطــوط  شــــامل  ویــژه  خطــوط  در 
کســی های بی ســیم فعــال هســتند. مدیــر  مســافربری و تا
کســیرانی شــهرداری اصفهــان ادامــه داد:  عامــل ســازمان تا
کســی به صورت گردشــی  همچنیــن 6 هــزار و ۴۰۰ دســتگاه تا
در ســطح شــهر و بــه همیــن تعــداد نیــز در شــرکت های حمل و 

کســــی تلفنــی فعالیــت می کننــد. نقــل و آژانس هــای تا

بهای بلیت مترو، 500 تومان است
گفــت: فــاز اول  مدیــر عامــل شــرکت متــرو منطقــه اصفهــان 
گذشــته از 7  خــط یــک متــرو در ســال جدیــد طبــق روال 
کــرد: بــا  صبــح تــا ۱۵ فعــال اســت. علیرضــا فاتحــی اظهــار 
اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال اســتفاده از مترو بــا پرداخت 
بهــای بلیــت امکان پذیــر اســت، افــزود: بــر اســاس مصوبــه 
کنــون بهــای بلیــت بــا  شــورای اســامی شــهر اصفهــان، ا

کارت حمــل و نقــل، ۵۰۰ تومــان اســت.  اســتفاده از 
کــرد:  مدیــر عامــل شــرکت متــروی منطقــه اصفهــان تصریــح 
قــدس در  ایســتگاه  متــرو، حدفاصــل  یــک  اول خــط  فــاز 
خیابــان امــام خمینــی)ره( تــا میــدان شــهدا ســال گذشــته در 

گرفتــه اســت. اختیــار شــهروندان قــرار 

برخورد قانونی با بهره برداران 
غیرمجاز آب شرب

آب  غیرمجــاز  بهره بــرداران  گفــت:  اصفهــان  فرمانــدار 
ع وقــت تعییــن تکلیــف شــوند و بــا آن هــا  شــرب، بایــد در اســر

برخــورد قانونــی شــود. 
کفیــل در جلســه ســاماندهی و مدیریــت مصــرف  فضــل اهلل 
صحیــح آب شــرب و جلوگیــری از برداشــت ها و مصــارف 
امســال  اینکــه  بیــان  بــا  روســتایی  شــرب  آب  غیرمجــاز 
گذشــته بــا مشــکات جــدی آب شــرب  نســبت بــه ســال 
از تمــام دســتگاه ها و  کــرد: بایــد  مواجــه هســتیم، اظهــار 
ظرفیت هــای موجــود بــرای ســاماندهی و مدیریــت وضعیت 

کمــک بگیریــم. موجــود 

اخبار کوتاه 

 امدادرسانی به ۱۵۰ حادثه دیده 
در اصفهان

گفــت: در  مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان 
کــه بــا بــارش شــدید بــاران مواجــه بودیــم  گذشــته  دو ســه روز 
ایــن جمعیــت نزدیــک بــه ۱۵۰ حادثــه دیــده امدادرســانی 

کــرد. 
محســن مومنــی اظهــار داشــت: در مناطــق غــرب اســتان بــه 
علــت بــارش بــرف و انســداد راه هــا اقداماتــی در خصــوص 
در  مانــده  راه  در  مســافرین  و  خودروهــا  بــه  امدادرســانی 
ایــن  در  کــه  شــد  انجــام  روســتایی  و  اصلــی  محورهــای 
وی  شــد.  انجــام  امدادرســانی  مــورد   ۱۴۸ بــه  عملیات هــا 
نیــز  تــن   6۳ اصفهــان  بارانــی  روزهــای  در  داشــت:  بیــان 
هــال  جمعیــت  عامــل  مدیــر  یافتنــد.  اضطــراری  اســکان 
کــرد: در ایــن عملیات هــا هشــت  احمــر اســتان اصفهــان اعــام 
کمــک دار و  تیــم عملیاتــی بــا بکارگیــری خودروهــای وانــت 
آمبوالنــس و بــا اســتعداد ۴۰ نفــر نجاتگــر بــه حادثــه دیــدگان 
کــرد: در شهرســتان های  کردنــد. مومنــی اضافــه  امدادرســانی 
کــرون، شــاهین شــهر و دهاقــان نیــز تخلیــه آب از  تیــران و 
گرفتــه  منــازل مســکونی انجــام شــد و تعــداد ۱۸ خانــه آب 
اســتان  احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل  شــدند.  تخلیــه 
گفــت: تیم هــای عملیاتــی ایــن جمعیــت بــا توجــه  اصفهــان 
بــه ورود ســامانه بارشــی بــه صــورت بــاران و بــرف در اســتان 

کامــل هســتند. بــه حالــت آماده بــاش 

خسارت سرما به 32 درصد از باغات 
کرمان

کرمــان  اســتان  شــمال  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
گفــت: براثــر ســرمای دیــررس در ســال جــاری بــه ۳۲ درصــد از 
۲۵۰ هــزار هکتــار باغــات شــمال اســتان بیــن ۱۰ تــا 6۰ درصــد 
ــش  کاه ــرد:  ک ــار  ــعیدی« اظه ــاس س ــد. »عب ــارت وارد ش خس
گذشــته، اول، دوم،  دمــای هــوا در روزهــای ۲9 اســفند ســال 
کرمــان موجــب  ۱۳ و ۱۴ فروردیــن ســال جــاری در اســتان 
خســارت ســرمازدگی در ســطح ۲۵۰ هــزار هکتــار از باغــات 
بــا بیــان  میوه هــای سردســیری و پســته شــده اســت. وی 
اینکــه هــر ســاله متاســفانه ســرماهای دیــررس بهــاره موجــب 
خســارت می شــود، افــزود: در ســال جــاری بــه ۳۲ درصــد از 
ــا 6۰ درصــد خســارت وارد  ۲۵۰ هــزار هکتــار باغــات بیــن ۱۰ ت
کــه بــرآورد ریالــی آن قریــب بــه ۵۰۰۰ میلیــارد ریــال اســت.  شــد 
ــًا  ــا عمدت ــارت، م ــران خس ــرای جب ــان اینکــه ب ــا بی ســعیدی ب
کشــاورزان باغــات را بیمــه بکننــد، تصریــح  توصیــه می کنیــم 
کرمــان فقــط 9۵ هــزار هکتــار از باغــات بیمــه  کــرد: در اســتان 
کــه البتــه بــرای ســایرین نیــز تســهیات بانکــی نیــاز  هســتند 

اســت.

اخبار کوتاه 

دغدغه هــای  از  شــرب  آب  کیفیــت 
کیمیای وطن 

   دامون رشیدزاده 

همــواره  و  اســت  ایــران  مــردم  اصلــی 
آب  کیفیــت  دربــاره  بســیاری  حدیث هــای  و  حــرف 
ح می شــود. بارش هــای بی ســابقه هفتــه  شــرب مطــر
ــران ســبب شــد  گذشــته و ســیل در بســیاری از نقــاط ای
ح شــود.  کیفیــت آب شــرب مطــر نگرانی هایــی از بابــت 
بــه ســراغ مهنــدس هاشــم  بهانــه  بــه همیــن  نیــز  مــا 
امینــی، مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
از  ایشــان  بــا  اختصاصــی  گفت وگویــی  در  و  رفتیــم 

وضعیت آب شرب اصفهان جویا شدیم.
گذشــته و وقــوع ســیالب ســبب   بارش هــای هفتــه 
شــرب  آب  کیفیــت  بابــت  از  نگرانی هایــی  شــد 
ح شــود؛ پاســخ شــما در ایــن زمینــه چیســت؟ مطــر
ع بارش هــا  کــه ایــن نــو  یکــی از مســایل و مشــکاتی 
کــدورت  می کنــد،  ایجــاد  آن  از  پــس  ســیاب های  و 
امــا  می شــود؛  ایجــاد  دلیــل  ایــن  بــه  کــه  اســت  آبــی 
آبفــای  ســوی  از  شــده  اتخــاذ  تدابیــر  خوشــبختانه 
شــد  ســبب  اســتان  مســئوالن  دیگــر  و  اصفهــان 
هیچ گونــه مشــکلی از ایــن بابــت وجــود نداشــته باشــد.
کارهایــی بــود و اصــوال چــه   ایــن تدابیــر شــامل چــه 

گرفتــه اســت؟ کارهایــی در ایــن زمینــه صــورت 
چنیــن  بــرای  ســطحی  آب هــای  تصفیه خانه هــای 
همچــون  تجهیزاتــی  و  مــواد  بــه  نیــاز  مواقعــی 
فیلتراســیون های  و  پمپ هــا  و  منعقدکننده هــا 
کــه خوشــبختانه تمامــی مــواد مــورد  مخصوصــی دارنــد 
نیــاز بــا همــکاری خــوب اســتاندار اصفهــان خریــداری 
باعــث شــد مشــکلی  شــد و نصــب همیــن تجهیــزات 
کیفیــت آب پیــش نیایــد؛ البتــه فــاز دوم  در رابطــه بــا 
ح بــا بودجــه ای بالــغ بــر ۵۰۰ میلیــون تومــان در  ایــن طــر
حــال خریــداری اســت و بــه زودی اجرایــی خواهــد شــد.
کیفیــت  کــه  ح می کنیــد   پــس شــما بــا اطمینــان مطــر

آب شــرب مشــکلی نــدارد؟
وزارت  قرمزهــای  خــط  از  مــردم  شــرب  آب  کیفیــت 
بســیاری  حساســیت های  زمینــه  ایــن  در  و  نیروســت 
وجــود دارد. پــس مــردم اطمینــان داشــته باشــند وزارت 
نیــرو بــا جدیــت و حساســیت وضعیــت آب شــرب را زیــر 

نظــر دارد.
کمیــت آب و بارش هــای اخیــر نظــر شــما  در رابطــه بــا 

چیست؟
صــورت  خوبــی  بســیار  بارش هــای  اینکــه  علی رغــم 

میــزان  کــه  اســت  آن  بیانگــر  آمارهــا  امــا  گرفــت، 
کمتــر  اصفهــان  اســتان  در  جــاری  ســال  در  بارندگــی 
همچنــان  کــه  طــوری  بــه  بــوده؛  قبــل  ســال های  از 
ایــن  بــر  اســت.  مواجــه  خشکســالی  پدیــده  بــا 
پیــش  ماه هــای  در  امــر  ایــن  بــه  توجــه  بــا  اســاس 

کوشــش  آب  بهینــه  مصــرف  در  بایــد  مشــترکان  رو 
فاضــاب  و  آب  شــرکت  خدمــات  همچنــان  تــا  کننــد 
بــرای آن هــا مســتمر باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت بایــد 
بداننــد عــدم مصــرف بهینــه آب، مصــادف اســت بــا 
کــه ایــن امــر ناخوشــایند کم آبــی   پیامدهــای نامطلــوب 

 است. 
لــذا بــاز توصیــه می کنــم مشــترکان محتــرم بــه مقولــه 
مدیریــت مصــرف درســت آب اهتمــام ورزنــد و جــاری 
در  بی توجهــی  بــه  منجــر  زاینــده رود  در  آب  بــودن 
 ۴۰ کاهــش  زیــرا  نشــود؛  بهینــه  مصــرف  رعایــت 
بــه  نســبت  آبــی  جــاری  ســال  در  بارندگــی  درصــدی 
گذشــته، وضعیــت تامیــن آب را بــا  مــدت مشــابه ســال 
کــه تنهــا راه مقابلــه  محدودیت هایــی مواجــه می کنــد 
از  اعــم  مصــرف،  درســت  راهکارهــای  اعمــال  آن  بــا 
کاهنــده مصــرف  کارگیــری شــیرآالت و تجهیــزات  بــه 
مصرف کننــدگان  رفتــاری  اصــاح  همــه  از  مهم تــر  و 
مصــرف  در  اســراف  نادرســت  روش هــای  از  پرهیــز  و 
کمبــود آب  گــذر از بحــران  آب اســت و اطمینــان دارم 
بــا مشــارکت شــهروندان محتــرم در اعمــال مدیریــت 

مصــرف میســر  خواهــد بــود.

کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در 

کیفیت آب شرب، خط قرمز وزارت نیروست

هیئــت  همــراه  بــه  ایتالیــا،  نخســت وزیر  حضــور  جریــان  در 
کشــور در اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و  اقتصــادی ایــن 
کشــاورزی ایــران، تعــدادی قــرارداد، تفاهم نامــه و توافقنامــه 

بیــن شــرکت های ایرانــی و ایتالیایــی بــه امضــا رســید. 
گــروه فــوالد مبارکــه  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
اصفهان تفاهم نامه ای را با شــرکت مارچگالیای 
ایــن  محصــوالت  فــروش  خصــوص  در  ایتالیــا 
کــه ایــن  کــرد  شــرکت بــه طــرف ایتالیایــی امضــا 
ــر عامــل  تفاهم نامــه بیــن بهــرام ســبحانی، مدی
مارچگالیــا  آنتونیــو  و  اصفهــان  مبارکــه   فــوالد 
مدیــر عامــل شــرکت مارچگالیــا منعقــد شــد. دکتــر 

بهــرام ســبحانی در حاشــیه امضــای توافقنامــه شــرکت فــوالد 
مبارکــه اصفهــان بــا شــرکت مارچگالیــا ایتالیــا بــا اشــاره بــه اینکــه 
طبــق ایــن توافقنامــه فــروش محصــوالت فــوالد مبارکــه و فــوالد 
هرمــزگان بــه شــرکت مارچگالیای ایتالیا افزایــش خواهد یافت، 
فــوالد  رقیــب  نوعــی  بــه  مارچگالیــا،  شــرکت  داشــت:  اظهــار 

 مبارکــه محســوب می شــود؛ چــون دارای خطــوط نــورد ســرد 
توزیع کننــده  بزرگ تریــن  و در مجمــوع  اســت   ... و  گالوانیــزه 

اروپاســت.  فــوالد در 
گذشــته از فــوالد مبارکــه محصــول خریــداری  ایــن شــرکت از 
کــرده اســت و حــاال درخواســت افزایــش ســهمیه 
کــه توافــق  خریــد خــود را از فــوالد مبارکــه دارد 
کردیــم تــا ســقف ماهانــه ۸۰ هــزار تــن انــواع ورق 
و تــا ســقف ۳۰ هــزار تــن اســلب فــوالد هرمــزگان 
ــهمیه  ــر س ــیم. پیش ت ــرکت بفروش ــن ش ــه ای را ب
کمتــر و ماهانــه  خریــد مارچگالیــا از فــوالد مبارکــه 
ــر ســر  کنــون ب ــود؛ امــا هم ا حــدود 6۰ هــزار تــن ب

کردیــم. افزایــش ایــن ســهیمه توافــق 
گفتــه دکترســبحانی بــا توافقنامــه امضــا شــده بــا مارچگالیــا   بــه 
حــدود 9۰۰ هــزار تــن محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه ایــن شــرکت 
ــورو  ــون ی ــر ۴۰۰ میلی ــغ ب ــه ارزش آن بال ک ــد  ــد ش ــه خواه فروخت

خواهــد بــود.

بــه  پیــش  روز  دو  اصفهــان،  نانوایــان  اتحادیــه  دبیرخانــه 
ــاف  ــاق اصن ــس ات ــد و ریی ــب ش ــی پلم ــتگاه قضای ــتور دس دس
اصفهــان دلیــل آن را تخلفــات اداری دانســت و از پیگیــری 
نانوایــان  پرونــده  از  سوءاســتفاده  داد.  خبــر  پرونــده  ایــن 

افــراد  ایــن  ملــی  کــد  از  اســتفاده  و  فوت شــده 
از  ج  خــار آرد  توزیــع  و  پرونده هــا  دســتکاری 
اتحادیــه  دبیرخانــه  پلمــب  دالیــل  از  شــبکه 
کــه بــه قــول صابــری  نانوایــان اســت. دالیلــی 

موضــوع  اصفهــان  نانوایــان  اتحادیــه  رییــس 
ح در رســانه ها نیســت  ــی اســت و قابل طــر داخل
اســتان  اصنــاف  اتــاق  رییــس  قــول  بــه  یــا 
تخلفــات  رده  در  کلــی  به صــورت  اصفهــان 

ک نــژاد  پا محمدرضــا  اســت.  دســته بندی  قابــل   اداری  
گفت وگــو بــا مهــر در  رییــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان در 
ایــن رابطــه، بابیــان اینکــه موضــوع تخلــف اتحادیــه نانوایــان 
موضــوع امــروز و دیــروز نیســت، بلکــه از دو تــا ســه ســال پیــش 
ایــن تخلفــات بــوده و بــه مدیریــت مــا برنمی گــردد، اعــام 
گــر امــروز تخلفــات اداری اتحادیــه نانوایــان اســتان  داشــت: ا

کــه  اصفهــان آشکارشــده، بــه دلیــل رویکــرد جدیــدی اســت 
ــی  ــا و بازرس ــری اتحادیه ه ــتای بازنگ ــاف در راس ــاق اصن در ات
عملکــرد مدیریــت اتحادیه هــا شــکل گرفته اســت. وی بابیــان 
کمیســیون بازرســی اتــاق اصنــاف  اینکــه بــا تــاش مجدانــه 
در  اداری  تخلفــات  شــدن  آشــکار  شــاهد 
اتحادیــه نانوایــان شــدیم، افــزود: ایــن نظــارت 
و بازرســی بــر تمــام اتحادیه هــا انجــام می گیــرد 
کــه از جنبــه رعایــت عدالــت شــاهد  کجــا  و هــر 
تضییــع حقــوق باشــیم، بــا متخلفــان برخــورد 

می کنیــم. 
باوجــود  چــرا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  ک نــژاد  پا
اینکــه متخلفــان شناســایی شــدند امــا تغییری 
در ریاســت اتحادیــه نانوایــان مشــاهده نشــده و تنهــا منحصــر 
گفــت:  بــه پلمــب دبیرخانــه اتحادیــه نانوایــان شــده اســت، 
ــول  ــود. قب ــورد ش ــوع برخ ــن موض ــا ای ــی ب ــم چالش نمی خواهی
پلمــب  بــه  کــه منجــر  اداری صــورت  گرفتــه  داریــم تخلــف 
بخــش اداری اتحادیــه نانوایــان شــده و ایــن موضــوع، مــورد 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق ــتگاه قضای ــی دس بررس

افزایش فروش محصوالت فوالد مبارکه به ایتالیاتخلفات اداری، دلیل پلمب دبیرخانه اتحادیه نانوایان 

گهی مزایده آ
ونده  پر خصوص  در  اصفهان،  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه 
عنایتی  فاطمه  علیه  هواکشیان  مصطفی  آقای  له  دوم  ر  ج  ش    5190-94 کالسه 
فردوسی   2 ش  ساختمان  ـ  مسکن  بانک  ـ   6 کوچه  جنب  ـ  فردوسی  خ  ـ  اصفهان  ـ 
ینه های  ط سوم واحد 6 شرکت فناوری اطالعات دانشگاه بابت محکوم به و هز
سری  سه  تعداد  1ـ  شرح  به  توقیفی  اموال  یال  ر  30/850/590 مبلغ  به  اجرایی 
و  با مارک سامسونگ  ال سی دی مستعمل  مانیتورهای  سیستم کامپیوتر شامل 
ال جی و کدهای ) 101-105-118( ـ کیس های مستعمل با کدهای 102-104-115 با 

یر اعالم می گردد. مشخصات ز
 5006B-cpu hdd  cpu Imtel coreq PYE7400-66H2  80aa LDDR zz   6  Ram4
سه  همراه  به   )120 ـ   107 ـ   102( کدهای  با  وافراینک  و  فراسو  مستعمل  کیبوردهای 
دستگاه  یک  و   20 یال  ر  11/000/000 مبلغ  به  جمعًا  مربوط  اتصاالت  و  موس  عدد 
کل  جمع  یال  ر  2/000/000 مبلغ  به   HP-Laserjet-p  2055 مدل  با  مستعمل  ینتر  پر
که  باشد  می  یال(  ر میلیون  )سیزده  یال  ر  13/000/000 مبلغ  به  الذکر  فوق  اقالم 
یابی و اعالم می گردد. در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ  ز توسط کارشناس ار
واقع در خیابان شیخ  تا 9 صبح در محل اجرای احکام   10 95/2/26 در ساعت 
صدوق شمالی چهار راه وکال برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند 
یز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه  با وار

فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند.
د. ین قیمت برنده مزایده خواهد بو تر  پیشنهاد دهنده باال

اجرای احکام مجمع شماره یک شهرستان اصفهان 1186/م الف

 دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/11/06 شماره پر شماره دادنامه 9409976825301450  تار

9409986825300883 شماره بایگانی شعبه: 940985  
ونده کالسه: 9409986825300883 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  پر

اصفهان تصمیم نهایی شماره9409976825301450  
زند  زند حسین با وکالت آقای پدرام امینی فر خواهان: آقای رحمت اله آقا علیان فر
ویز به نشانی اصفهان ـ خ نیکبخت، کوچه صادقی، ساختمان عدل، ط 1 ، واحد  پر
د به نشانی مجهول المکان  خواسته ها:  زند محمو ورش فر 1  خوانده: آقای علی پر

1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه بابت  
رای دادگاه

زند حسین با وکالت آقای پدرام  آقا علیان فر اله  درخصوص دعوی آقای رحمت 
و  چهارصد  مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  د  محمو زند  فر ورش  پر علی  آقای  بطرفیت  امینی 
به انضمام  یال  ر و هفتاد و شش هزار و هشتصد  و پانصد  و پنج میلیون  هشتاد 
محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  دادرسی  خسارت 
قرارداد  و  فاکتورها  مصدق  ونوشت  ر و  تقدیمی  دادخواست  مالحظه  و  ونده  پر
اینکه خوانده  به  نظر  و  تامین دلیل  یه کارشناسی در مرحله  و نظر مستند دعوی 
با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و در برابر 
دعوی خواهان و مستندات وی ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از 
ده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد  برائت ذمه خویش باشد اقامه ننمو
و تعرض مانده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 
519 و 198 و 194 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 362 قانون مدنی حکم 
پانصد  و  میلیون  پنج  و  هشتاد  و  چهارصد  مبلغ  بپرداخت  خوانده  محکومیت  به 
میلیون  پانزده  مبلغ  و  بابت اصل خواسته  یال  ر و هشتصد  و هفتاد و شش هزار 
ینه های دادرسی  یال بابت هز و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و چهار ر

یخ  به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی از تار
94/8/27 لغایت وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
یخ ابالغ قابل واخواهی در  وز از تار اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید  از آن تا 20 ر این دادگاه و پس 

نظر استان اصفهان است. 
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ حجت اله طاهری    1275/ م الف

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/10/03 شماره پر شماره دادنامه 9409976825301251  تار

9409986825300665 شماره بایگانی شعبه: 940751  
ونده کالسه: 9409986825300665 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  پر
بانک  پست  خواهان:    9409976825301251 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان 
علی  رضا  فرشته  خانم  نمایندگی  با  یان  امیر بهزاد  آقای  یت  مدیر با  اصفهان 
پستی  کد  بست،  بن  نبش  کاشانی،  محتشم  اصفهان،  نشانی  به  اسداله  زند  فر
آقای   .2 یم  کر زند  فر عسگری  علی  سعید  آقای  خواندگان:1.    8175889441  :
محمد  زند  فر باباصفری  زهرا  آقای   .3 علی  محمد  زند  فر باباصفری  اسماعیل 
علی همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه سفته  2. مطالبه 

خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
رای دادگاه

و  یان  امیر بهزاد  آقای  یت  مدیر با  اصفهان  بانک  پست  دعوی  خصوص  در 
زند محمد علی  نمایندگی خانم فرشته رضا علی بطرفیت خانم زهرا باباصفری فر
یم  زند کر زند محمد علی و سعید علی عسگری فر و آقایان اسماعیل باباصفری فر
فقره  چهار  وجه  بابت  یال  ر میلیون  هشتاد  و  یکصد  مبلغ  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
سفته واخواست نشده به شماره خزانه داری کل 966269 و 966271 و 966270 و 
136934 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی 
ونوشت  ر و  تقدیمی  دادخواست  مالحظه  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادگاه 
جلسه  در  قانونی  ابالغ  وصف  با  خواندگان  اینکه  به  نظر  و  مدرکیه  های  سفته 
برائت  از  و دلیلی که حاکی  اند  نیاورده  به عمل  و دفاعی  دادگاه حاضر نگردیده 
ده اند و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و  ذمه خویش باشد اقامه ننمو
تعرض مانده لذا با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 519، 
198، 194، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 309 قانون تجارت حکم به 
یال بابت  محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ر
ینه  یال بابت هز اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار ر
بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  دادرسی  های 
یخ 94/7/8 لغایت وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  مرکزی از تار
یخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس  وز از تار این رای غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان  از آن تا 20 ر

است.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ حجت اله طاهری     1276/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/17 تنظیم:  یخ  تار   950990354700036 دادنامه  شماره 
فرهنگ  ندیم  بایگانی شعبه: 941115   شاکی: خانم  9409980359900030 شماره 
زند حسن به نشانی اصفهان،  وی فر زند ایرج با وکالت آقای امیرحسین خسر فر
و   4 واحد   2 ط   1 بست  بن  انتهای  صادقی  شهید  ک  نیکبخت  دادگستری  جنب 

زند سید عباس به نشانی اصفهان، شیخ صدوق شمالی ـ  آقای احمد ادهم زاده فر
جنب بانک تجارت ـ بن بست اسالمی ـ پالک 315 متهم: آقای محمد علی ارجمندی 
اوراق  رسی  بر با  دادگاه  گردشکار:  انفاق   ترک  اتهام:  المکان   مجهول  نشانی  به 
یرمبادرت به صدور رای می  ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز و محتویات پر

نماید. 
رای دادگاه

ترک  بر  مبنی  حسین  غالم  زند  فر ارجمندی  علی  محمد  آقای  اتهام  خصوص  در 
انفاق همسرش خانم ندیم فرهنگ دادگاه نظر به شکایت ایشان با وکالت آقایان 
وی و احمد ادهم زاده منفردًا و مجتمعًا و کیفرخواست دادسرای  امیرحسین خسر
ونوشت سند نکاحیه دائم فی ما بین طرفین  عمومی و انقالب اصفهان، مالحظه ر
ونده و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در هیچیک  و اظهارات افراد مطلع در پر
ونده بزهکاری وی را  از مراحل رسیدگی در دادسرا و دادگاه و سایر محتویات پر
ز و مسلم می داند لذا مستند به ماده 53 قانون حمایت خانواده نامبرده را به  محر
یری درجه شش محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی  تحمل یک سال حبس تعز
ده و پس  یخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بو وز از تار و ظرف مدت بیست ر
وز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان  از آن ظرف بیست ر

اصفهان است.
رئیس شعبه 121 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ 

مهرداد صیاف زاده     1279/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/17 تنظیم:  یخ  تار   950990354700042 دادنامه  شماره 
بینا  د  داو آقای  خواهان:     940466 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980354700011
زند اصغر به نشانی فعال زندان مرکزی اصفهان خوانده: آقای محسن حبیبی  فر
به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  به  حسن  زند  فر
می  رای  صدور  به  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار: 

نماید.
رای دادگاه

آقای  خوانده  طرفیت  به  اصغر  زند  فر بینا  د  داو آقای  خواهان  دعوی  درخصوص 
دادنامه  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  حسن  زند  فر حبیبی  محسن 
از این دادگاه که متضمن محکومیت  شماره 0272-930 مورخ 93/3/3 صادره 
خواهان به پرداخت 25% دیه در حق خوانده می باشد دادگاه نظر به دادخواست 
وی،  گواهان  گواهی  استماع  ونده،  پر پیوست  استشهادیه  ایشان  تقدیمی 
از مراجع ذی ربط راجع به اوضاع مالی وی که جملگی  آمده  استعالمات به عمل 
با  نیز  و خوانده  دارد  را  به  پرداخت یکجای محکوم  در  ناتوانی خواهان  بر  لت  دال
وصف ابالغ از نشر آگهی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل 
ون به صحت تشخیص داده و با عنایت به اینکه  نیاورده لذا خواسته وی را مقر
خواهان به لحاظ سن و توان جسمانی قادر به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط 
می باشد مستندًا به مواد 13 و 11 و 9 و 8 و 7 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای 
مالی مصوب 94 حکم به تقسیط محکوم به از قرار ماهیانه نیم درصد دیه کامل تا 
وز ادا صادر و اعالم می نماید. رای دادگاه غیابی  استهالک کامل دیه طبق قیمت ر
از  پس  و  ده  بو دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر  20 مدت  ظرف  و 
وز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان  آن ظرف مدت 20 ر

اصفهان است.
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان ـ 

مهرداد صیاف زاده     1280/ م الف

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/11 شماره پر شماره دادنامه 9409970352201883  تار

9409980352201139 شماره بایگانی شعبه: 941262   
حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه   9409980352201139 کالسه:  ونده  پر
خواهان:     9409970352201883 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 
عرب  اکبر  علی  آقای  وکالت  با  مصطفی  زند  فر ترکان  جواد  محمد  آقای 
دفتر  کالنتری  جنب  جمهوری،  میدان  اصفهان،  نشانی  به  علی  حسن  زند  فر
به  عبدالحسین  زند  فر چراغی،  زهرا  خانم  خوانده:  ابدالی   بابک  آقای  وکالت 
مطالبه   .2 دادرسی  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان   مجهول  نشانی 
رسی  بر از  پس  دادگاه  گردشکار:  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .3 چک   وجه 
رای صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  ونده  پر  محتویات 

 می نماید.
رای دادگاه

زند مصطفی با وکالت آقای علی  در خصوص دعوی آقای محمد جواد ترکان  فر
مطالبه  خواسته  به  عبدالحسین  زند  فر چراغی  زهرا  خانم  طرفیت  به  عرب  اکبر 
یال وجه یک فقره چک به شماره  یال )130/000/000( ر مبلغ یکصد و سی میلیون ر
11940435 ـ 94/07/17 به مبلغ فوق الذکر عهده بانک پست بانک شعبه شهرکرد 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکیل  الوکاله  حق  قانونی/  خسارات  مطلق  انضمام  به 
ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  دادگاه  حکم  اجرای  تا  رسید  سر زمان 
در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع 
است  ده  ننمو ارائه  دادگاه  به  خویش  ذمه  برائت  اثبات  در  مدرکی  و  دلیل  و  موثر 
ونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد  و سایر محتویات پر
 522-515-502-306-305-303-199-198 و  تجارت  قانون   313-310-249
یه  استفسار و  قانون صدور چک   2 ماده  تبصره  و  آیین دادرسی مدنی  قانون  از 
بابت  یال  ر  130/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آن  به  راجع 
پرداخت  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  4/714/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  وکیل  الوکاله  حق  بابت  یال  ر  4/300/000 مبلغ 
یخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک  رسید تا تار یخ سر تار
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
صادر  دادگاه  در  واخواهی  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  که  غیابی  صادره  رای 

کننده رای می باشد. 
یفی  1285/م الف د شر رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ محمو

حتما بخوانید!
برخورد قانونی با بهره برداران... یکشنبـــــه  29 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 132 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی مفقودی آ
ایــران  اســالمی  جمهــوری  هواپیمایــی  شناســایی  کارت 
بهشــتی  دگاه شــهید  و فــر تــردد  و همچنیــن کارت  »همــا« 
ســید  اینجانــب  بــه  متعلــق   23585 بشــماره  اصفهــان 
د گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  وزه مفقــو مرتضــی فیــر

می باشــد.



روزهــای  ایــن  آثــار  موفق تریــن  از  یکــی  شــهرزاد  ســریال 
کوچک تریــن اخبــار  کــه  گونــه ای  شــبکه خانگــی اســت؛ بــه 
ــد؛  ــرار می گیرن ــا ق ایــن ســریال در صــدر پربیننده تریــن خبره
بــود  شــده  ســبب  پایانــی  قســمت های  بــه  شــدن  نزدیــک 
جدیــد  ســریال  منتظــر  ناراحتــی  بــا  بســیاری  مخاطبــان 
کــی از خبرهــای خــوش بــرای  باشــند؛ امــا خبرهــای جدیــد حا

اســت. شــهرزاد  ســریال  عالقه منــدان 
  پیش تولید مجموعه دوم

کارهــای پیش تولیــد  تهیه کننــده ســریال »شــهرزاد« از اتمــام 
کــه بــدون  کــرد  کیــد  مجموعــه دوم ایــن ســریال خبــر داد و تا
گرفتــن مســایل پیش بینــی نشــده، بــه احتمــال زیــاد  در نظــر 
آغــاز  جــاری  ســال  تیرمــاه  اوایــل  از  تصویربــرداری  مرحلــه 
کــه در ســری دوم ســریال »شــهرزاد«  کــرد  می شــود. او اعــالم 
نخواهــد  تغییــری  مجموعــه،  ایــن  اصلــی  بازیگــران  گــروه 
گــروه  کــرد؛ ولــی ممکــن اســت تعــدادی بازیگــر جدیــد بــه 
امامــی دربــاره  مراحــل پیــش تولیــد  اضافــه شــود. محمــد 
ســری دوم ســریال »شــهرزاد« توضیــح داد: بخــش عمــده ای 
از  خیلــی  کــه  آنجــا  از  اســت؛  شــده  انجــام  پیش تولیــد  از 
بــا  لوکیشــن ها هنــوز موجــود هســتند، مراحــل پیش تولیــد 
ــی در حــال حاضــر مهم تریــن  ســرعت بیشــتری طــی شــد؛ ول
مرحلــه  در  فعــال  کــه  اســت  فیلمنامــه  بخــش  قســمت 

قــرار دارد. بازنویســی 
  سری اول با 28 قسمت

کــه چــرا تعــداد قســمت های  او در پاســخ بــه ایــن پرســش 

ســریال »شــهرزاد« از 26 بــه 28 قســمت افزایــش یافــت بیــان 
ــر مبنــای نگاتیوهــای  ــرداری و ب ــرد: پــس از اتمــام تصویرب ک
کار در 26 قســمت  کــه  کلــی زدیــم  موجــود، یــک تخمیــن 
ــا اختــالف دو قســمت ایــن تخمیــن  ــی ب پخــش می شــود؛ ول
علــت  دربــاره   »شــهرزاد«  ســریال  تهیه کننــده  کــرد.  تغییــر 
خــراب بــودن برخــی از دی. وی.دی هــای ایــن ســریال بــا 
بیــان اینکــه ایــن مشــکالت تنهــا مختــص ســریال »شــهرزاد« 
ایــن  اینکــه  علــت  داد:  توضیــح  زمینــه  ایــن  در  نیســت، 
کــرد ع بــرای ســریال »شــهرزاد« تــا ایــن انــدازه صــدا   موضــو
تعــداد  گــر  ا حــال  هــر  بــه  اســت.  ســریال  شــدن   دیــده 
دی. وی.دی هــای مشــکل دار را در ایــن میــزان تیــراژ بــاال 
در نظــر بگیریــم، خیلــی ناچیــز اســت؛ در ایــن حجــم زیــاد 
و بــا توجــه بــه نوســانات دســتگاه ها، تــا انــدازه ای طبیعــی 
کــه مشــکالتی از ایــن دســت بــه وجــود بیایــد؛ البتــه  اســت 
ایــن مشــکل جــدی نبــود و از طرفــی هــم تمــام فروشــگاه ها 
رایــگان  صــورت  بــه  را  مشــکل دار  وی.دی هــای  دی. 
فــروش  از  پــس  خدمــات  مــا  واقــع  در  می کننــد.  تعویــض 
کــه باعــث حفــظ  گرفتیــم  بــرای مخاطبــان »شــهرزاد« در نظــر 

اســت. مصرف کننــده  حقــوق 
کپی های غیرقانونی کاهش    

کیــد  کــه تــا چــه انــدازه تا امامــی در پاســخ بــه ایــن پرســش 

کاهــش  در  »شــهرزاد«  ســریال  رســمی  ســایت  و  بازیگــران 
کــرد: در اینکــه  کپی هــای غیرقانونــی تأثیــر داشــت، اظهــار 
شــکی  کپی کارهاســت،  اختیــار  در  بــازار  از  زیــادی  بخــش 
نیســت؛ امــا در ســریال »شــهرزاد« بــه دلیــل حمایــت بازیگرهــا 
ایــن  مجموعــه،  ایــن  خریــدن  حــالل  از  هنــری  جامعــه  و 
کمتــر بــود. از طرفــی چــون مــردم خودشــان دیدنــد  نســبت 
کیفیــت اســت  کار بســیار با کم فروشــی نشــده،  کار  کــه در ایــن 
و نظــم پخــش بــا کارهــای قبلــی شــبکه نمایــش خانگــی اصال 
کردنــد؛ در واقــع  قابــل مقایســه نیســت، ســریال را خریــداری 
کــه بــه مــردم داده  نــه تنهــا ایــن شــعارها، بلکــه خدماتــی هــم 
ــاز هــم خیلی هــا  ــی ب کــرد. ول شــد، آن هــا را متعهــد بــه خریــد 
کارهــای بعــدی دایــره  کپــی غیرمجــاز می کننــد و امیــدوارم بــا 

کوچک تــر شــود. ایــن افــراد روز بــه روز 
کار در شبکه خصوصی   

در  دیگــر  ســریال  یــک  تهیه کنندگــی  ســابقه  پیشــتر  کــه  او 
شــبکه نمایــش خانگــی بــه نــام »شــاهگوش« را در پرونــده  
خصوصــی  شــبکه  در  کار  تجربــه  دربــاره  دارد،  خــود  کاری 
گفــت: هــر بــازاری، فرصت هــا و تهدیدهایــی دارد؛ تهدیــد 
هماننــد اینکــه بــازار رســانه خانگــی در مقایســه بــا تلویزیــون 
تعــدادی از مخاطبــان را از دســت می دهــد؛ امــا مهم تریــن 
کــه  اســت  کاری  نمایــش خانگــی ســاخت  فرصــت شــبکه 

نهادهــای  و  اســت  ســازنده ها هم ســوتر  و  افــراد  ســلیقه  بــا 
مجموعه هــای  ایــن  ممیــزی  درگیــر  کمتــری  نظارتــی 
داســتانی می شــوند و بــه دنبــال این هــا مــردم ســریال ها را 
ــا بــه  ع، باعــث می شــود ت واقعی تــر می بیننــد. همیــن موضــو
کنیــم؛  احتــرام مخاطبــان در شــبکه خانگــی ســریال تولیــد 

کمتــر می شــود. کــه دایــره مخاطبانمــان  هرچنــد 
 امامــی یــادآور شــد: بــازار شــبکه خانگــی می توانــد بــه عنــوان 
نــدارد  وجــود  کــه  خصوصــی  تلویزیونــی  شــبکه  جایگزیــن 
امــا  اســت؛  ایــن  مــا،  موجــود  شــرایط  فعــال  کنــد.  فعالیــت 
روزی  امیدواریــم  امیــد خــدا  بــه  نیســت.  شــرایط مطلــوب 
کنیــم و مــردم  کارهــا را در شــبکه خصوصــی تولیــد  کــه  برســد 

ببیننــد.

پیش تولید سری دوم شهرزاد آغاز شد

»شهرزاد«بهاینزودیتمامنمیشود

کــه قــرار بــود ســریال »ســنگ پــا« را بــرای مــاه  ســیروس مقــدم 
کنــد، قصــد دارد بــا مجموعــه »علــی البــدل« بــه  رمضــان آمــاده 
کارگردانــی ســیروس  تلویزیــون بیایــد. ســریال »ســنگ پــا« بــه 
ــور  کت کندا ــا در  ــد ت ــاز ش ــته خبرس گذش ــال  ــتان س ــدم از زمس مق
مجموعه هــای مناســبتی مــاه مبــارک رمضــان قــرار بگیــرد؛ 

از  دیگــر  یکــی  جایگزیــن  مجموعــه  ایــن  امــا 
ــرار  ــه ق ک ــدل«  ــی الب ــی »عل ــدم، یعن ــای مق پروژه ه
کلیــد بخــورد، شــده اســت.  بــود دو ســال پیــش 
همــت  بــه  البــدل«  »علــی  تلویزیونــی  مجموعــه 
احمــد رفیــع زاده نوشــته شــد و مقدمــات تولیــدش 
در ســال ۹۳ فراهــم آمــد. بــه نظــر می رســید ایــن 
ســاخته  »میکاییــل«  ســریال  از  بعــد  مجموعــه 

شــود؛ امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و تــا امــروز مســکوت مانــد و ایــن 
کارگــردان »پایتخــت ۴« را روی آنتــن بــرد. محســن تنابنــده 
گــروه ســیروس مقــدم  کــه ایــن روزهــا بــه یکــی از اعضــای ثابــت 
ح »علــی البــدل« را پیشــنهاد داده بــود کــه به  تبدیــل شــده، طــر

قلــم احمــد رفیــع زاده ۷ قســمت آن نوشــته شــد. ایــن مجموعه 
بــه  توجــه  بــا  امــا  شــود؛  ســاخته  قســمت   ۲۶ در  بــود  قــرار 
ج از تهــران  کــه بایــد خــار ســنگین بــودن پــروژه و بخش هایــی 
کمتــر از ۲۰ قســمت  تصویربــرداری شــود، ممکــن اســت بــه 
برســد. ســیروس مقــدم پیــش از این دربــاره فضای این ســریال 
گفتــه بــود؛  »علــی البــدل« داســتان آدم هایی 
اســت کــه حضــور دارنــد، امــا حــق رای ندارنــد 
و معمــوال در نهادهــا و شــوراها ایــن اعضــای 
علــی البــدل همیشــه وجــود دارنــد. بــر اســاس 
کارگــردان،  ایــن  پیشــین  صحبت هــای 
شــده  مشــخص  ســریال  ایــن  بازیگــران 
بودنــد و مراحــل اولیــه نیــز انجــام شــده بــود. 
ــا  کــه ایــن مجموعــه تنهــا ب کــرده بــود  مقــدم همچنیــن بیــان 
حضــور یــک حامــی مالــی امــکان پذیــر اســت و بــه نظــر می رســد 
کارهــای او، ایــن ســریال هــم بــه همــت یــک  همچــون ســایر 

ــد. ــرانجام برس ــه س ــر ب اسپانس

گذاشتن »سنگ پا« کنار  با 
سیروس مقدم سراغ »علی البدل« رفت

در  کمــدی  میــان  تفــاوت  بــه  اشــاره  بــا  عزتــی  جــواد 
کــه  کــرد  بیــان  تلویزیونــی  ســریال های  و  ســینما 
کمــدی در ســریال ها بهتــر از ســینما و  وضعیــت و ســطح 

اســت.  آن جلوتــر  از  حتــی 
ســریال های طنــز  ســاخت  بــه  اشــاره  بــا  عزتــی  جــواد 

مــردم  بــر  آن  تأثیــر  و  ســیما  و  صــدا  در 
جامعــه  نیــاز  کمــدی،  و  طنــز  گفــت: 
ماســت و مــردم آن را دوســت دارنــد؛ امــا 
کــه  نــگاه نامناســب بعضــی از همــکاران 
گاه خــود نســبت بــه  کمــدی را در ناخــودآ
باعــث  پایین تــر می بیننــد،  ژانرهــا  دیگــر 
بعضــی  اعتمادبه نفــس  کــه  اســت  شــده 

هســتند،  کاربلــد  خیلــی  کــه  مــا  کمدیــن  دوســتان  از 
کمتــر در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته  کنــد و  کاهــش پیــدا 
ادامــه  عظیــم«  »دردســرهای  ســریال  بازیگــر  باشــند. 
مــا  همــکاران  کــه  می شــود  باعــث  نگاه هــا  ایــن  داد: 

کارهــای شبه روشــنفکری  در مــواردی هــم بــه دنبــال 
بازیگــران  جــزو  بتواننــد  کــه حداقــل  باشــند  و جــدی 

شــوند. محســوب 
کننــد  کاری   آن هــا تقصیــری ندارنــد بلکــه می خواهنــد 
انجــام  دیگــری  کارهــای  بنابرایــن  شــوند؛  دیــده  کــه 
می دهنــد تــا بخشــی از آن نــگاه ســخیفانه 
بــه کمــدی و آثــار ایــن افراد پوشــیده شــود. 
عزتــی در پاســخ بــه اینکــه ایــن نــگاه چقــدر 
گاهــی  کــه خــودش هــم  باعــث شــده اســت 
کمــدی دور شــود، عنــوان  از حضــور در آثــار 
می خواهــم  حاضــر  حــال  در  مــن  کــرد: 
باشــم  داشــته  کلــی  آسیب شناســی  یــک 
کــه  نگاهــی  دلیــل  بــه  مــا  همــکاران  از  بســیاری  کــه 
ــا ســایر  کمــدی می رونــد ت ــار  کمتــر ســمت آث گفتــه شــد، 
کار هنــری انجــام کــه این هــا هــم   همــکاران بداننــد 

 می دهند.

حرف و نقل
بــه  اشــاره  بــا  ارتباطــات،  مــدرس  خوشــرو،  ســیدرضا   -
ــرای  ــه ب ک ــاه«  ــای ش ــون »معم ــریال هایی همچ ــاخت س س
تلویزیــون ضعــف محســوب می شــوند، می گویــد: تلویزیــون 
آن  حــذف  و  شــاه«  »معمــای  همچــون  ســریالی  پــول  بــا 
می توانســت در طــول ســال 10 ســریالی همچــون ســریال 

»شــهرزاد« داشــته باشــد.
- مهــرداد اســکویی فیلــم جدیــدش را با عنــوان »پابرهنه در 

پاییــز« آمــاده نمایــش می کند.
پخــش  حــال  در  ســریال  بازیگــر  گــودرزی،  فاطمــه   -
جامعــه  معضــالت  اینکــه  بــر  اعتقــاد  بــا  »دوردســت ها«، 
محدودیــت  ایجــاد  بــدون  ملــی  رســانه  طریــق  از  بایــد 
کــرد: مدیــران تلویزیــون بایــد اجــازه  کیــد  ح شــوند، تا مطــر
و  بنویســند  را  متن هایــش  راحت تــر  نویســندگان  دهنــد 
کننــد تــا محدودیت هــا برداشــته  موضوعاتشــان را انتخــاب 

شــود.
ــرای پــدر خســرو ســینایی در بوشــهر  - بزرگداشــت هنــری ب
برپــا شــد. پــس از انجــام ایــن مراســم، بــرای اولین بار خســرو 
کار ایــن  ســینایی و تعــدادی از حضــار توانســتند از محــل 
طبیــب مردمــی در هشــتاد ســال پیــش در ناحیــه متــروک و 

دورافتــاده جزیــره عباســک بازدیــدی داشــته باشــند.
- روابــط عمومــی بنیــاد فرهنگــی هنــری رودکــی بــا انتشــار 
خبــری از شــروع فعالیت هــای ارکســتر موســیقی ملــی بــه 

رهبــری مهمــان لوریــس چکناوریــان خبــر داد.
کــم کاری اش در  کــه دلیــل  کــرد  - مهــدی میامــی اعــالم 
ســینما و تلویزیــون بــه دلیــل نبــود پیشــنهاد نقش هــای 

قــوی و تاثیرگــذار اســت.
کارگردانــی جــواد افشــار  - مجموعــه تلویزیونــی »بــرادر« بــه 
کاظــم بلوچــی قــرارداد  بــا  بــرای تکمیــل بازیگــران خــود 

بســت.
- فریبــرز قربــان زاده، طــراح صحنــه تئاتــر، بــا اشــاره بــه 
کارگردانــی  طراحــی صحنــه نمایــش »راه مهــر راز ســپهر« بــه 
ــی در  ــر نمایش ــن اث ــی ای ــرای عموم ــودرزی از اج گ ــکرخدا  ش

اواخــر اردیبهشــت مــاه خبــر داد.
از  بخشــی  معتقدســت  مستندســاز  باقــری،  مهــدی   -
کــران جــدی و قدرتمنــد  ســینمای بدنــه و تجــاری، موافــق ا
مســتند در ســینماها نیســت؛ ولــی بــه زعــم وی ســینمای 
کــران منظــم دارد. کافــی فیلــم بــرای ا مســتند بــه انــدازه 

ــه ماجــرای حــذف  - حجــت االســالم مــرادی در نشســتی ب
کــه در آن  کــرد  صحنــه نمــاز از فیلــم »دربــاره الــی« اشــاره 
کــرده اســت شــخص متدیــن نبایــد خشــونت  ناظــر بیــان 
بــورزد؛ بنابرایــن صحنــه نمــاز خوانــدن او از فیلــم حــذف 

می شــود.

سخن روز

 دکتر ارزانی درگذشت مهران قاضی
 را تسلیت گفت

اصفهــان  اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
در پیامــی درگذشــت مهــران قاضــی، هنرمنــد اصفهانــی 
ح اســت:  گفــت. متــن ایــن پیــام بدیــن شــر  را تســلیت 
جاویــد  زندگــی  آغــاز  مــرگ  الرحیــم.  الرحمــن  اهلل  بســم 
کــه نیکنامــی دنیــای فانــی  اســت و خوشــا بــه حــال آنــان 
را ره توشــه ای ســاختند بــرای دنیــای باقــی و نامشــان در 
ایــن ســرا و روحشــان در ســرای دگــر جاودانــه شــد. فقــدان 
هنرمنــد  قاضــی«،  »مهــران  زنده یــاد  توانــا،  هنرمنــد 
جامعــه  و  محترمــش  خانــواده  بــه  را  اصفهانــی  نی نــواز 
گویــم.  مــی  تســلیت  اصفهــان  اســتان  و  کشــور  هنــری 
ــد متعــال روح ایــن هنرمنــد را قریــن رحمــت خــود  خداون
گردانــد و بــه بازمانــدگان آن مرحــوم صبــر جمیــل و اجــر 

جزیــل عنایــت فرمایــد. 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  حبیب رضــا ارزانــی، مدیــر 

ــان. ــتان اصفه اس

حمید فرخ نژاد در 47 سالگی
خ نــژاد در ســالروز 47 ســالگی اش حــال و هــوای  حمیــد فر
ــه مــردم  ــب یادداشــتی خطــاب ب ایــن روزهایــش را در قال
کــه ایــن روزهــا در آمریــکا  کاغــذ آورد. ایــن بازیگــر  بــه روی 

بــه ســر می بــرد، نوشــت: 
ــاد  ــم زودبــه زود تنــگ میشــه. دیگــه زی »حالــم خوبــه. دل
گریــه ام می گیــره؛ خــدا بیامــرزا  عجلــه نــدارم. مّدتیــه زود 
بــا آهنگ هــای قدیمــی بیشــتر  بــه خوابــم؛  زیــاد میــان 
از قبــل حــال می کنــم. چقــد فیلمــای ســیاه و ســفید بــه 
نظــرم صمیمی تــر میــان. پســرم داره قــد میکشــه و مــن 
ــم  نــگاش می کنــم. خــدا رو شــکر جنــگ نیســت. هــی دل
کــه خاطراتمــن  تنــگ می شــه. همــش نگرانــم آدم هایــی 
ــن. دیگــه اینکــه منتظــرم واســه  کنــه بمون نمیــرن؛ خــدا 
کــه نمی دونــم چیــه. خــدا رو شــکر شــما رو  یــه چیــز خــوب 

کــه شــما رو دارم.« دارم، خیلــی خوبــه 

شورای عالی سینما منحل می شود
عالــی  شــورای  کــرد  اعــالم  ســینمایی  ســازمان  رییــس 
درســتی  جــای  ســینمایی  مدیریــت  ســاختار  در  ســینما 

می شــود.  منحــل  لــذا  نــدارد؛ 
گفــت:  هنرمنــدان  بیمــه  دربــاره  ایوبــی  اهلل  حجــت 
گران، بایــد بیــرون  مســئله بیمــه و بیمــه بیــکاری ســینما
از ســازمان ســینمایی و در صنــدوق حمایــت از هنرمنــدان 
و نویســندگان، وزارت رفــاه و تامیــن اجتماعــی یــا یــک 
جــای دیگــر و بــا بودجه هــای بیشــتری حــل و فصــل شــود 
انــدک خانــه  ع در حــد بودجه هــای  ایــن موضــو و حــل 

ســینما و ســازمان ســینمایی نیســت.

اخبار کوتاه
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دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/10/26 شماره پر شماره دادنامه 9409970352201630  تار

9409980352200919 شماره بایگانی شعبه: 941040   
ونده کالسه: 9409980352200919 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  پر
عبداله  آقای  خواهان:     9409970352201630 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان 
و)محله  ناصرخسر شهر،  ملک  اصفهان،  نشانی  به  اله  رحمت  زند  فر ازبک  خان 
 . ت  دوم  طبقه  کوچک  درب  نانوایی  جنب  چپ  سمت  آزادی  کوچه  نبش  بها(  عر
ـ خ  به نشانی اصفهان  ت: 09103486231  خواندگان: 1. شرکت ساختمانی کپر 
آقای سید   .2 ز قرمز واحد 3 ک . پ: 8175739851  ر ارباب ساختمان  فیض خ 
ارباب  ـ خ  ـ خ فیض  زند سید مصطفی به نشانی اصفهان  واقفی فر یف  هادی شر
ز قرمز، واحد3 ک. پ: 8175739851 خواسته ها: 1. مطالبه خسارت  ساختمان ر
دادگاه  گردشکار:  چک   وجه  مطالبه   .3 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .2 دادرسی 
ونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به  رسی محتویات پر پس از بر

صدور رای می نماید.
رای دادگاه

زند رحمت اله به طرفیت آقای سید  در خصوص دعوی آقای عبداله خان ازبک فر
زند مصطفی مدیرعامل شرکت ساختمانی ... به خواسته  یف واقفی فر هادی شر
یال( وجه یک فقره  یال )145/000/000 ر مطالبه مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون ر
عباس  شعبه  ملت  بانک  عهده   94/08/05 مورخه   40-5884-4 شماره  به  چک 
زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  اصفهان  آباد 
رسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان  سر
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه وی با وصف ابالغ 
به آدرس بانکی دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه 
ونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است  ده است و سایر محتویات پر ارائه ننمو
لذا به استناد مواد 249-310 و 313 قانون تجارت و 198 ـ 519 و 522 قانون آیین 
یه راجع  دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 و ماده 220 قانون صدور چک و استفسار
میلیون  پنج  و  چهل  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آن  به 
ینه دادرسی و  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/230/000 ر ر
یخ وصول که محاسبه آن بر  رسید تا تار یخ سر همچنین خسارت تاخیر تادیه از تار
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
از  پس  وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان 

ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای می باشد.
یفی     1286/م الف د شر رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  محمو

دادنامه
شماره   1394/11/27 تنظیم:  یخ  تار   9409970352201797 دادنامه  شماره 
کالسه  ونده  پر     941176 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352201054 ونده:  پر
9409980352201054 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
زند  فر پوالدساز  حسین  آقای  خواهان:    9409970352201797 شماره  نهایی 
د به نشانی اصفهان، خانه اصفهان، فلکه ماه فرخی، ک گلزار اول، پ 6 کد  محمو
ینگ  پستی 8139967636 همراه: 09137957886  خواندگان: 1. شرکت یکتا لیز
زان  یقا، بین میرداماد و خ دستگردی )ظفر( خ فر پارسیان به نشانی تهران، بلوار آفر
زند محمدخان به نشانی مجهول  بی پ 10 2. آقای غالمعلی حاتمی بلداجی فر غر
و   در خو سند  تنظیم  به  الزام   .2 دادرسی  خسارت  مطالبه  ها:1.  خواسته  المکان  
یر مبادرت به صدور رای  ونده به شرح ز رسی اوراق و محتویات پر دادگاه پس از بر

می نماید.

رای دادگاه
آقای  به طرفیت  د  زند محمو فر پوالد ساز  آقای حسین  در خصوص دادخواست 
به  پارسیان  ینگ  لیز یکتا  شرکت  و  خان  محمد  زند  فر بلداجی  حاتمی  غالمعلی 
خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه کامیون کشنده مو و رنگ خاکستری به 
شماره موتور 7080726617 شماره شاسی 37A 167776 به شماره انتظامی 71-

ینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق  285 ع 23 و هز
 184 دفترخانه   91/8/16 مورخه   11459 شماره  وکالتنامه  و  استنادی  و  مدارک 
اصفهان بین خواهان و خوانده ردیف اول و مالحظه قرارداد بین خوانده ردیف 
و الیحه دفاعیه خوانده ردیف  و تسویه شدن حساب در سال 1392  و دوم  اول 
اول و اصالح نام شرکت و اینکه خوانده دوم با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از 
صحت  بر  حمل  خواهان  خواسته  ونده  پر محتویات  سایر  و  ده  ننمو اقدامی  د  خو
مواد  و  مدنی  قانون  از   1301-1284-220-219-10 مواد  به  مستندًا  و  شده  تلقی 
آیین  قانون  از   519-515-502-336-331-306-305-303-199-198-16-13
ماشین  ینگ  لیز شرکت  نام  با  دوم  ردیف  خوانده   1379 مصوب  مدنی  دادرسی 
آالت و تجهیزات پاسارگاد و همچنین خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی یک 
دستگاه کامیون با مشخصات فوق الذکر در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی بنام 
ینه دادرسی  یال به عنوان هز خواهان و هر دو خوانده به پرداخت بملغ 2/120/000 ر
در حق خواهان محکوم میگردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین محکمه و نسبت به  و ظرف مدت بیست ر
وز پس از ابالغ قابل تجدید نظر  خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مدت بیست ر

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
یفی     1287/م الف د شر رئیس شعبه 22 محاکم عمومی حقوقی اصفهان  محمو

دادنامه
شماره   1394/12/09 تنظیم:  یخ  تار   9409970352201858 دادنامه  شماره 
کالسه:  ونده  پر  941213 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352201091 ونده:  پر
9409980352201091 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
زند  نهایی شماره 9409970352201858   خواهان: آقای محمد علی ارم آبادی فر
بهشت  بلوار  ـ  یه  منظر ـ  شهر  خمینی  شهرستان  ـ  اصفهان  استان  نشانی  به  وز  بهر
ـ پالک 2  خوانده: آقای حمید پناهی  ـ کوی گلدره  ـ خیابان راجی  ـ خیابان پیمان 
المکان  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه  به نشانی مجهول 
محتویات  رسی  بر با  دادگاه  گردشکار:  سفته   وجه  مطالبه   .3 دادرسی  خسارت 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. پر
رای دادگاه

وز به طرفیت آقای حمید  زند بهر در خصوص دعوی آقای محمد علی ارم آبادی فر
یال وجه دو فقره سفته به شماره  پناهی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ر
میلیون  پنجاه  مبلغ  به  یک  هر  و   93/12/01 یخ  تار به  دو  هر   747680 و   649426
رسید  یال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر ر
تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی 
ده است دعوی خواهان بر دادگاه  در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننمو
و 522-519  و 198  قانون تجارت  به استناد مواد 309-307-249  لذا  ثابت است 
یه  قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 و ماده 22 قانون صدور چک و استفسار
بابت  یال  ر هزار  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آن  به  راجع 
همچنین  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  3/300/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
یخ وصول که محاسبه آن بر اساس  رسید تا تار یخ سر خسارت تاخیر تادیه از تار

نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
وز پس از ابالغ قابل  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیست ر

واخواهی در دادگاه صادر کننده رای می باشد.
یفی     1288/م  د شر رئیس دادگاه شعبه 22 محاکم عمومی حقوقی اصفهان  محمو

الف
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/09 شماره پر شماره دادنامه 9409970352201864  تار
رضا  احمد  آقای  خواهان:   941242 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352201119
به  عبداهلل  زند  فر عباسی  مهرداد  آقای  وکالت  با  غالمرضا  زند  فر زاده  گرجستانی 
بی، ساختمان کیان، ط  ابتدای خ هفت بهشت غر  ، رگمهر  بز نشانی اصفهان، خ 
زند شعبان به نشانی مجهول المکان   زکرلو فر 3، واحد 7  خوانده: خانم مرجان بر

خواسته ها:
خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک  2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و  رسی محتویات پر تاخیر تادیه  گردشکار: دادگاه با بر

بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

زند غالمرضا با وکالت آقای مهدی  در خصوص آقای احمدرضا گرجستانی زاده فر
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شعبان  زند  فر زکرلو  بر مرجان  خانم  طرفیت  به  عباسی 
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  یال(  ر یال)250/000/000  ر میلیون  پنجاه  و  دویست 
412244 مورخه 94/7/25 عهده بانک ملی ایران شعبه هاتف به انضمام مطلق 
تا  رسید  زمان سر از  تادیه  تاخیر  و خسارت  وکیل  الوکاله  قانونی / حق  خسارات 
اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول و مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و  دلیل  و  موثر  دفاع  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و 
ده است و سایر محتویات  مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننمو
 309-310-249 مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر  خواهان  دعوی  ونده  پر
آیین  قانون   522-519-515-502-306-305-303-199-198 و  تجارت  قانون 
یه راجع به آن حکم  دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفسار
بابت اصل  یال  ر میلیون  وپنجاه  مبلغ دویست  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده 
مبلغ  پرداخت  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  7/838/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته 
یخ  یال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تار 7/200/000 ر
بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  که  وصول  یخ  تار تا  رسید  سر
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر  رای صادره غیابی که ظرف بیست ر

کننده رای می باشد.
یفی     1289/م  د شر رئیس دادگاه شعبه 22 محاکم عمومی حقوقی اصفهان  محمو

الف
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/26 شماره پر شماره دادنامه 9409970352201959  تار
9409980352201183 شماره بایگانی شعبه: 941306 خواهان: آقای ابراهیم قرهی 
ده ،  زند داراب به نشانی اصفهان، حکیم، بازار قلندرها، جنب سرای ستو قهی فر
پخش پوشاک آسیا  خوانده: اقای رسول ماندی دلیگانی به نشانی مجهول المکان  
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت 
و  اعالم  را  ونده ختم رسیدگی  پر رسی محتویات  بر با  دادگاه  دادرسی  گردشکار: 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

آقای رسول  به طرفیت  زند داراب  فر ابراهیم قرهی قهی  آقای  در خصوص دعوی 

یال وجه  زند رضا به خواسته مطالبه مبلغ شصت و نه میلیون ر ماندی دلیگانی فر
سه فقره چک به شماره 499985 مورخه 94/2/31 و 499983 مورخه 93/12/28 
یال عهده بانک سپه شعبه  و 499984 مورخه 94/1/31 هر یک به مبلغ 23000000 ر
زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  وق  ز خور
رسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان  سر
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
و  اینکه دفاع موثر  و  خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و سایر  ده است  ننمو ارائه  به دادگاه  برائت ذمه خویش  اثبات  در  و مدرکی  دلیل 
به استناد مواد 249- لذا  ثابت است  بر دادگاه  ونده دعوی خواهان  پر محتویات 
 522-519-515-502-306-305-303-199-198 و  تجارت  قانون   313-310
یه راجع  قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفسار
یال بابت اصل  به آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 69000000 میلیون ر
و همچنین خسارت  ینه دادرسی  بابت هز یال  ر  2495000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته 
یخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی  رسید تا تار یخ سر تاخیر تادیه از تار
و  بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر  بانک مرکزی  از سوی 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  اعالم می نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیست ر

در دادگاه صادر کننده رای می باشد.
یفی     1290/م  د شر رئیس دادگاه شعبه 22 محاکم عمومی حقوقی اصفهان  محمو

الف
ابالغ رای

ونده: 94-957 شماره دادنامه: 2014  94/11/29 مرجع رسیدگی شعبه  کالسه پر
ینبیه،  ز خ  اصفهان،  نشانی  سلطانی  اله  فتح  خواهان:  اختالف  حل  شورای   14
مجهول  نشانی  قاسمی  سعید  خوانده:   145 پالک  فتح  متری  ده  وین،  پر کوچه 
ینه  یال و تاخیر تادیه و هز المکان  خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 5/000/000 ر
یه مشورتی اعضا شورا ختم  ونده و اخذ نظر های دادرسی با عنایت به محتویات پر
صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی 

رای می نماید. 
رای قاضی شورا 

درخصوص دعوی آقای فتح اله سلطانی به طرفیت آقای سعید قاسمی به خواسته 
یال وجه سفته / سفته های به شماره ی خزانه داری کل  مطالبه مبلغ 5/000/000 ر
085403 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات 
مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  خواهان  ید  در 
وجه خواسته دارد و عدم حضور در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از 
وحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا  هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطر
به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
یال  ر هزار  هفتاد  و  یکصد  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت 
یخ تقدیم دادخواست  ینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تار بابت هز
یخ وصول که محاسبه آن  ینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی لغایت تار 94/6/4 و هز
بر اساس نرخ اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای 
رای صادره  نماید.  اعالم می  و  باشد، در حق خواهان صادر  احکام می  محترم 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد  غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شورا به دلیل عدم پرداخت خسارت احتمالی 
توسط خواهان به استناد ماده 2 ق آ د م قرار رد دعوی تامین خواسته صادر می 

گردد. 
یم هاشمی   1222 / م الف قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان مر

جواد عزتی:
کمدی بهتر از سینماست وضعیت سریال های 



افتتاح 55 خانه ورزش 
در شهرستان ها

  مجمــع ســالیانه رؤســای هیئت هــای ورزش 
سرویس  ورزش

رامین قلندری
روســتایی و بازی هــای بومی محلــی اســتان 
بــا حضــور دکتــر غالمرضــا جعفــری رییــس، مســتجاب، دبیــر 
فدراســیون، دکتــر محمــد سلطان حســینی، مدیــر کل و غالمرضــا 
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توســعه  معــاون  امیــن ازاده 
ســرهنگ ســپاه مهــدی اســدی، رییــس و علــی صفایــی دبیــر 
بازی هــای  و  روســتایی  ورزش  هیئــت  زحمتکــش  و  فعــال 
هیئت هــای  رؤســای  از  جمعــی  و  اســتان  بومی محلــی 
افتخــارات ســرای ورزشــکاران  تــاالر  تابعــه در  شهرســتان های 

اصفهان تشکیل شد.
در ایــن مجمــع رییــس هیئــت ورزش روســتایی و بومی محلــی 
گفــت:   94 ســال  میلیونــی   30 بودجــه  بــه  اشــاره  بــا  اســتان 
گــردش مالــی داشــتیم  کــه بالــغ بــر 500 میلیــون  کنــم  افتخارمــی 
مربوطــه  کل  اداره  مالــی  کمــک  بــدون  کــه  می بــرم  لــذت  و 
ورزش  خانه هــای  راه انــدازی  در  مناســب  برنامه ریــزی  بــا  و 
سراســر  روســتاهای  در  بومی محلــی  بازی هــای  و  روســتایی 
کردیــم موفــق شــدیم  کار  کــه از 2 ســال پیــش آغــاز بــه  اســتان 
و  برســانیم  بهره بــرداری  بــه  روســتاهارا  ورزش  خانــه   55
کمک هــای مالــی در ســال جــاری، بیــن  امیدواریــم بــا ارتقــای 
برســانیم.  بهره بــرداری  بــه  را  دیگــر  ورزش  خانــه   120 تــا   80
کمک هــای فدراســیون  گــر حمایــت و  مهــدی اســدی افــزود: ا
روســتایی  امــور  کل  اداره  اســتان،  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره 
بخشــداران،  فرمانــداران  مجلــس،  نماینــدگان  اســتانداری، 
 دهیــاران و همــکاری رؤســای هیئت هــا در شهرســتان ها نبــود
کارهــای مهــم برآییــم.  نمی توانســتیم بــه تنهایــی از عهــده ایــن 
دکتــر غالمرضــا جعفــری رییــس فدراســیون ورزش روســتایی و 
بومی محلــی کشــور با تشــکر از اصحاب رســانه، مدیــران بلندپایه 
کشــوری و اســتانی که همیشــه حامی ورزش روستاییان هستند، 
کــه بــا مــا همــکاری  گفــت: مــن خــادم همــه  دوســتانی هســتم 
کــه خــود را یــک روســتا زاده می خوانــد  دارنــد. دکتــر جعفــری 

بــه  و  یــک روســتایی هســتم  کــه  اســت  افتخــار  افــزود: مایــه 
روســتاییان خدمــت می کنــم؛ ضمــن اینکــه بــه صراحــت اعــالم 
کار چاق کــن فدراســیون پزشکی ورزشــی نیســتیم.  مــی دارم مــا 
کــه قانــون دریافــت 15، 12 یــا 10 هــزار تومــان  وی معتقــد بــود 
کارت بیمــه از روســتاییان منطقــی نیســت و نبایــد  بابــت صــدور 
شهرســتانی و روســتایی بــه یــک چشــم دیــده شــوند. مــا کــه نباید 
کــه تــوان مالــی  کشــورمان  از روســتاییان محــروم و عایله منــد 
ندارنــد، پــول بیمــه بگیریــم و بــه حســاب فدراســیون پزشــکی 
کنیــم، بــدون آنکــه ســودی بــرای هیئت هــای  ورزشــی واریــز 
ورزش روســتایی مــا داشــته باشــد؟ مــا درضررهــا شــریک هســتیم؛ 
چرا نباید درســود و درآمدها ســهیم باشــیم؟ من معتقدم حداقل 
کــم درآمــد روســتایی بایــد 50درصــد تخفیــف  بــه خانواده هــای 

داده شــود.

اصفهان 

دخیا 
بهترین دروازه بان جهان است

کنــاری جــوان منچســتریونایتد بــه تمجیــد از  مدافــع 
ــان اســپانیایی ایــن تیــم پرداخــت. تیموتــی  دروازه ب
منچســتریونایتد  هلنــدی  مدافــع  منصــاح،  فوســو 
ایــن  دروازه بــان  دخیــا،  داویــد  کــه  اســت  معتقــد 
حــال  در  دنیــا  دروازه بــان  بهتریــن  احتمــاال  تیــم 
ایــن  دربــاره  منصــاح  می شــود.  محســوب  حاضــر 
گفــت: داویــد یکــی از بهتریــن دروازه بانــان  مســئله 
بهتریــن  شــاید  حتــی  اســت.  حاضــر  حــال  در  دنیــا 
کــه چنیــن  دروازه بــان دنیــا باشــد. فــوق العــاده اســت 
دروازه بانــی در تیــم وجــود داشــته باشــد. او می توانــد 
کنــد و شــما را در  امتیــازات زیــادی را بــرای شــما حفــظ 
جام هــای پیــش رو نگــه دارد. منصــاح در ادامــه بــه 
تمجیــد از بازیکنــان بــا تجربــه تیــم پرداخــت: تصــور 
کریــک مایــکل  همچــون  بازیکنانــی  کــه   می کنــم 
کنــار یکدیگــر  کریــس اســمالینگ یــا بلینــد نیــز، تیــم را 
ــد.  ــزرگ نگــه می دارن ــرای پیــروزی در بازی هــای ب ب
کــه بــه دیگــر  وجــود آن هــا در تیــم حیاتــی اســت؛ چــرا 

ــند. ــس می بخش بازیکنــان نیــز اعتمادبه نف

 کلینزمن و تکذیب پیوستن
 به اورتون

پیوســتنش  شــایعات  آمریــکا  ملــی  تیــم  ســرمربی 
فصــل  پایــان  در  را  انگلیــس  اورتــون  باشــگاه  بــه 
کلینزمــن  یورگــن  حضــور  شــایعه  کــرد.  تکذیــب 
ســرمربی تیــم ملــی آمریــکا، در باشــگاه اورتــون بــه 
عنــوان ســرمربی در پایــان فصــل شــنیده می شــود؛ 
کلینزمــن بــا انتشــار پیامــی در یکــی از  بــا ایــن حــال 
شــبکه های اجتماعــی خــود، ایــن مســئله را تکذیــب 
کــرد. ســرمربی تیــم ملــی آمریــکا در حســاب توئیتــر 
خــود نوشــت: شــایعات همگــی غلــط هســتند. مــن 
جایــی نخواهــم رفــت و اورتــون نیــز در حــال حاضــر 
العــاده ای همچــون روبرتــو مارتینــز  ســرمربی فــوق 
کلینزمــن  در اختیــار دارد. عملکــرد نه چنــدان خــوب 
طــی مــدت اخیــر باعــث شــده تــا بســیاری از هــواداران 
آمریــکا خواهــان اخــراج ایــن ســرمربی آلمانــی شــوند. 
بــه نظــر می رســد باشــگاه اورتــون نیــز در  از طرفــی 
رقابت هــای  در  تیمشــان  قهرمانــی  عــدم  صــورت 
جــام حذفــی انگلیــس، ســرمربی خــود را تغییــر دهند.

 ویدال به اندازه ظاهرش 
خطرناک نیست

بایــرن مونیــخ عنــوان  متیــاس ســامر، مدیــر ورزشــی 
ک  کــه آرتــورو ویــدال بــه انــدازه ظاهــرش خطرنــا کــرد 
کــی می آیــد؛  نیســت. او گفــت: آرتــورو بــه نظــر آدم خطرنا
کامــال بــی آزار اســت. او انســانی دوست داشــتنی  ــی او  ول
اســت. آرتــورو از زمــان پیوســتن بــه بایــرن خیلــی خــوب 
کــرده اســت. او در حــال حاضــر در فــرم خیلــی  پیشــرفت 
گل هــای مهمــی بــه ثمــر رســانده،  خوبــی قــرار دارد. 
کامــال غیرقابــل پیش بینــی ظاهــر  ســختکوش بــوده و 
کــرده اســت. آرتــورو  کمــک  شــده اســت. او خیلــی بــه مــا 
فقــط  می کنــم  فکــر  کنــد.  بــازی  می خواهــد  همیشــه 

ــازی نکنــد. کــه او ب شکســتگی پایــش باعــث شــود 

 پروفسور سمیعی 
مهمان فردوسی پور

عــادل فردوســی پور قصــد دارد در برنامــه ایــن هفتــه اش 
ترتیــب  ســمیعی  پروفســور  بــا  جــذاب  گفت وگویــی 
آســتانه دیــدار حســاس  نــود در  برنامــه  دهــد. مجــری 
ســمیعی  پروفســور  ســراغ  بــه  پرســپولیس  و  اســتقالل 
اســت  داده  ترتیــب  او  بــا  گفت وگویــی جــذاب  و  رفتــه 
هفتــه اش  ایــن  برنامــه  جــذاب  بخــش  می توانــد  کــه 
کــه در حــال حاضــر در  گیــرد. پروفســور ســمیعی  لقــب 
ایــران حضــور دارد، بــه طــور اتفاقــی بــا اســتقاللی ها در 
یــک هتــل اســکان داشــت و ایــن مســئله در 24 ســاعت 
گذشــته حاشــیه های فراوانــی را نیــز بــه همــراه داشــته 
کــه در نهایــت منجــر بــه تکذیــب اســتقاللی بــودن  اســت 

او و عالقــه اش بــه تیــم ملــی شــد.

گلر ذوب آهن  کنش   وا
به شایعه جدایی اش

نیمکت نشــینی  هفته هــا  از  بعــد  صادقــی  محمدباقــر 
تــا  آورد  دســت  بــه  راه آهــن  برابــر  در  را  فرصــت  ایــن 
گیــرد. دروازه بــان ذوبی هــا  درون دروازه ذوبی هــا قــرار 
مقابــل  نیمکت نشــینی  از هفته هــا  بعــد  اینکــه  دربــاره 
وارد  فیکــس  بازیکــن  عنــوان  بــه  چشــمان دن گاســپار 
هفته هــا  اینکــه  دلیــل  بــه  کــرد:  عنــوان  شــد،  زمیــن 
بــازی  خــوب  زیــاد  نتوانســتم  بــودم،  نیمکت نشــین 
را  انــرژی ام  تمــام  می کنــم  بــازی  وقــت  هــر  و  کنــم 
کــه  طــور  آن  امــا  می گــذارم؛  تیــم  بــرای  زمیــن  در 
هــر  اینکــه  دربــاره  صادقــی  نبــودم.  می خواســتم 
می آیــد  پیــش  ذوب آهــن  از  رفتنــش  شــایعه   دفعــه 
ــال  ــن امس ــرد: م ک ــد  کی ــود، تا ــدا نمی ش ــت ج ــا در نهای ام
و  هســتم  آزاد  بازیکــن  و  می رســد  پایــان  بــه  قــراردادم 

بگیــرم. را  نهایــی  می توانــم تصمیمــم 

 اعتبار آزمایشگاه مسکو لغو شد
ــگاه  ــار آزمایش ــی )وادا(، اعتب ــگ جهان ــس ضددوپین آژان
کــرد. وادا تجهیــزات آزمایشــگاه  مســکو روســیه را لغــو 
ایــن  بــود.  کــرده  مســکو را در روز دهــم نوامبــر تعلیــق 
اتفــاق بعــد از مشــخص شــدن دوپینــگ سیســتماتیک 
در روســیه افتــاد. همچنیــن بعــد از مدتــی مشــخص شــد 
نمونه هــای دوپینــگ در ایــن آزمایشــگاه از بیــن رفتنــد و 
دوپینــگ بعضــی از ورزشــکاران پنهــان شــده اســت. وادا 
گرفتــه شــده  کامــال  کــه اعتبــار ایــن آزمایشــگاه  کــرد  اعــالم 
گرفتــه  کمیتــه اجرایــی وادا  اســت. ایــن تصمیــم از ســوی 
کــه اعتبــار  شــده و تاییــد شــد. وادا همچنیــن قصــد دارد 

آزمایشــگاه لیســبون پرتغــال را نیــز بگیــرد.

همگام با ورزش

کــه     شــهرآورد 82 درحالــی بــه پایــان رســید 
سرویس  ورزش

 پوریا قلی پور 
رقیــب  توانســتند  پایتخــت  قرمزهــای 
دیرینــه را بــا 4 گل شکســت دهنــد تــا دومیــن شــهرآورد پرگل 
تاریــخ رقــم بخــورد. بــه همیــن بهانــه قصــد داریــم تــا نگاهــی 

داشته باشیم بر مهم ترین حواشی شهرآورد 82.
کل، شــهرآورد 82، یکــی از زیباتریــن شــهرآوردهای  1- در 
کســل کننده  داد می تــوان  نشــان  و  بــود  اخیــر  یــک دهــه 
تیــم  دو  هــر  اینکــه  شــرط  بــه  نکــرد،  بــازی  خــواب آور  و 
بخواهنــد! چنــد ســال پیــش ســعید شــیرینی، سرپرســت 
تیــم پرســپولیس روی نیمکــت ایــن تیــم در دربــی چــرت 
مــی زد! تصویــر او بــه یکــی از شــمایل شــهرآوردها تبدیــل 
آنقــدر  ایــن شــهرآورد  امــا  کســل کننده و خمیــازه آور!  شــد. 
کــه خیلی هــا فکــر می کردنــد دارنــد خــواب  پرهیجــان بــود 

. می بیننــد
کنــار پرفســور حســابی، پرفســور ســمیعی و پرفســور  2- در 
بــرای  اعتمــاد  قابــل  نامــی  برانکــو حــاال  بالتــازار، پرفســور 
کــه بازی هــای یکنواختــش  ایرانیــان اســت. حتــی آن هــا 
آورده انــد  ایمــان  را دوســت نداشــتند، حــاال  تیــم ملــی  بــا 
فصــل  آغــاز  در  می دانــد.  خــوب  خیلــی  را  فوتبــال  او  کــه 
وقتــی پرســپولیس تــه جــدول دســت و پــا مــی زد، برانکــو 
کــه شــاید  ایوانکوویــچ از قهرمانــی می گفــت. حرف هایــی 
نداشــتند  بــاورش  پرســپولیس  بازیکنــان  از  بعضــی  حتــی 
بــه هــم می گفتنــد: »فکــر می کنــه اینجــا  تــوی دلشــان  و 
خارجــه!« او بــا فاصلــه زیــاد از پرویــز مظلومــی ســبقت گرفــت 
ذوق زده  چوبلــه«  »ســوبله،  لقــب  از  نمی کــرد  پنهــان  کــه 

اســت.
گل، در هــر  گل بخــورد و چــه چهــار  3- اســتقالل چــه یــک 

صــورت مهــدی رحمتــی یکــی از بهتریــن بازیکنانــش اســت.
ــراژدی تاریخــی شــش تایی ها  ــود ت کــه ممکــن ب او در روزی 
تکــرار شــود، بــا مهــار پنالتــی طارمــی در لحظــه ای حیاتــی و 

کنــش خارق العــاده بــاز هــم درخشــید. شــکننده و چنــد وا
و  بســتند  را  درهــا  بــازی،  آغــاز  بــه  مانــده  ســاعت  دو   -4
کــه ظرفیــت ورزشــگاه تکمیــل شــده اســت.  کردنــد  اعــالم 
کــه بلیــت اینترنتــی خریده بودنــد از دیــدن بازی  هــزاران نفــر 
محــروم شــدند. چه کســی یــا کســانی روی صندلی رزروشــده 

آن هــا نشســته بودنــد؟!
5- محســن ترکــی بــرای هفتمین بــار شــهرآورد را ســوت زد. 
مثــل همیشــه جاه طلبانــه.  و  نقــص، مســلط  و  کم عیــب 

اســت  جنوبــی  خراســان  بشــرویه  شــهر  زاده  کــه  ترکــی 
شــهر  ایــن  اســالمی  شــورای  ســوی  از   1389 اردیبهشــت 
بــه عنــوان شــهروند نمونــه انتخــاب شــد. در پرگل تریــن 
از  یکــی  43ســاله  داور  ایــن  انقــالب،  از  پــس  شــهرآورد 
او در حســاس ترین  بــود. ســوت های  میــدان  ســتاره های 
بــازی فصــل، یــک بــار دیگــر بــه داوران ایرانــی اعتبــاری تــازه 

بخشــید.
6 - مدافعــان حــرم در ســوریه علیــه زامبی هــای داعــش 
می جنگنــد و اینجــا مهــدی طارمــی، پســر ترکــه ای بوشــهری 
لحظه هــای  پرهیجان تریــن  از  یکــی  در  پرســپولیس 
گل  زندگــی اش آن هــا را فرامــوش نمی کنــد و بعــد از هــر دو 

خــود، تصویــر یکــی از آن هــا را رو بــه دوربین هــا نشــان داد. 
ــه ایــن شــهید  گل هایــش را ب کــه  او دو ســه هفتــه ای اســت 
مدافــع حــرم تقدیــم می کنــد. محمــد احمــدی جــوان. اهــل 

روســتای باشــی از شهرســتان تنگســتان اســتان بوشــهر.
بهتریــن  شــاید  ایــن  دنیــا«!  شــادی  »غم انگیزتریــن   -7
کاپیتــان فقیــد  تیتــر بــرای شــادی »هانــی نــوروزی«، پســر 
پرســپولیس بعــد از پیــروزی قرمزهــا در شــهرآورد بــود. او در 
آغــوش پرسپولیســی ها ســر از پــا نمی شــناخت. عکســی از 
او در شــبکه های اجتماعــی دســت بــه دســت می چرخــد؛ 
پــدر  کــه هنــوز بــه خوبــی نمی دانــد جــای خالــی  کودکــی 
نمی کنــد.  پــر  هــم  گلســتان  یــک  کــه  گل  چهــار  نــه  را 
پرسپولیســی ها مدت هاســت بــا 12 نفــر بــازی می کننــد. روح 

هــادی نــوروزی بــا آن هــا بــه زمیــن مــی رود.
8- فتــح ســمبل اســتقاللی ها. بعــد از ســوت داور، قرمزهــا در 
شــبکه های مجــازی شوخی هایشــان را بــا عــدد »4« آغــاز 
کــه اســتقاللی ها آن را بــه دلیــل آنچــه 4بــرد  کردنــد. عــددی 
پی درپــی در شــهرآورد می داننــد بــه عنــوان ســمبل در برابــر 

»6« برگزیــده بودنــد.
داشــت؛  تاریــک  نقطــه  یــک  پایتخــت   82 شــهرآورد   -9
ــاز هــم تنهــا بــرای آن می تــوان  ــل ب ــد قب ــه همانن ک ــی  اتفاق
ــرا  ــه چ ک ــت  ــچ نگف ــید و هی کش ــرد  ــی س ــورد، آه ــوس خ افس
نمی خواهیــم.  خــوب  خودمــان  بــرای  هــم  مــا  خــود  مــا 
درســت اســت کــه طبقــات اول و دوم ورزشــگاه آزادی جایــی 
بــرای دور ریختــن زبالــه نــدارد، امــا آیــا مــا خودمــان هــم 
ک ســازیم  نمی توانیــم آنچــه را تبدیــل بــه زبالــه کرده ایــم، پــا
تــا در انتهــای شــهرآورد تصویــری تاریــک و غیــر قابــل دفــاع از 

فرهنــگ و تمــدن خــود ارایــه ندهیــم.

حاشیه های دومین شهرآورد پرگل تاریخ

ورزشگاه آزادی، غرق در زباله

کشور معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 

 آب سد زاینده رود در وضعیت بحرانی است 

کشــتی آزاد جهــان  کیلوگــرم  دارنــده مــدال نقــره وزن 70 
خوش رنگ تریــن  کســب  هدفــش  اینکــه  بیــان  بــا 
در  کشــتی هایم  از  گفــت:  اســت،  المپیــک  در  مــدال 
رقابت هــای انتخابــی تیــم ملــی راضــی نیســتم. حســن 

یزدانــی دربــاره پیــروزی مقابــل مصطفــی 
تیــم  دوبنــده  کســب  و  حســین خانی 
رقابت هــای  کیلوگــرم   74 وزن  در  ملــی 
کــرد: خــدا را شــکر می کنــم  المپیــک اظهــار 
بــه هدفــم رســیدم و توانســتم بــه نحــوی 
که دو پیروزی را از آن  کنم  کشــتی را اداره 
کنــم. البتــه مقــداری آســیب دیدگی  خــود 

کــه می خواســتم  داشــتم و بــه همیــن خاطــر آن طــور 
ــده  کنــم. دارن ــاز جمــع  کشــتی بگیــرم و امتی نتوانســتم 
مــدال نقــره جهــان افــزود: بــا وجــود اینکــه توانســتم 
کشــتی هایم  مقابــل حریفــم بــه برتــری برســم، امــا از 
کــه می خواســتم نتوانســتم  راضــی نیســتم و آن طــور 

خــود  اهــداف  دربــاره  وی  کنــم.  مبــارزه  تشــک  روی 
گفــت: بایــد هــر چــه ســریع تر  در رقابت هــای المپیــک 
المپیــک  در  موفــق  حضــور  بــرای  را  خــود  اردوهــای 
کســب  هدفــم  مهم تریــن  هــم  مــن  کنیــم.  آغــاز 
ریوســت.  در  مــدال  خوش رنگ تریــن 
بتوانــم  فنــی  کادر  کمــک  بــا  امیــدوارم 
ایــرادات باقــی مانــده خــود را تــا آغــاز ایــن 
ــان  ــل رقیب ــم و مقاب کن ــرف  ــا برط رقابت ه
در جهــان عملکــرد خوبــی داشــته باشــم. 
یزدانــی در پایــان دربــاره رقابــت بــا جــردن 
تــا  گفــت:  المپیــک  در  آمریکایــی  بــاروز 
کمــک مربیــان تیــم ملــی  کار او بــا  حــد زیــادی بــا نحــوه 
آشــنا خواهــم شــد و مطمئنــا چیــزی مقابــل او و دیگــر 
گذاشــت  کــم نخواهــم  کشــتی گیران حاضــر در المپیــک 
کســب بهتریــن نتیجــه دل  بــا  بتوانــم  تــا ان شــاءاهلل 

کنــم. هموطنانــم را شــاد 

حسن یزدانی:
کشتی هایم راضی نیستم از 

مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن بــا انتقــاد شــدید از رویــه 
فدراســیون فوتبــال در حمایــت از ســه نماینــده ایــران در آســیا 
گــر عرضــه حمایــت از مــا را ندارنــد، فوتبــال را  گفــت: آقایــان ا
کارشــان! بعضــی از مســئوالن از روز  کننــد و برونــد دنبــال  رهــا 

کردنــد و ســِر باشــگاه های  اول »شــو« بــازی 
کردنــد. ســعید آذری  ایرانــی در آســیا معاملــه 
نتایــج  از  آیــا  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ــر  گ گفــت: ا ــا خیــر،  ذوب آهــن راضــی هســت ی
گفتــه ام و خــودم  بگویــم راضــی هســتم، دروغ 
را فریــب داده ام؛ ولــی ایــن دلیــل نمی شــود کــه 
ناامیــد شــوم. مــا بــه مبــارزه ادامــه می دهیــم و 

گذشــته نداریــم.  کاری بــه  دیگــری 
مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن در ادامــه بــه تقابــل ایــن تیــم 
مقابــل النصــر عربســتان در لیــگ قهرمانــان آســیا اشــاره کرد و 
گفــت: بــرای تمــام کســانی که مــا را تنها گذاشــتند، متاســفم. 
کــه بخواهــد از نماینــدگان ایــران  هیــچ تفکــری وجــود نــدارد 

کنــد. آذری  در بــازی مقابــل تیم هــای عربســتانی حمایــت 
کــه  کــرد: آن روزهــای اول هــم، حمایت هایــی شــد  کیــد  تا
موج ســواری خالــی بــود؛ ولــی االن هزینه هــای هنگفتــی بــه 
مــا تحمیــل می شــود و هیچکــس هــم بــه مــا کمــک نمی کند. 
مســئوالن فدراســیون حتــی یــک تلفــن هــم بــه 
ــال  ــه ح ــران را ب ــده ای ــه نماین ــد و س ــا نزده ان م
ــرد: در  ک ــد. وی خاطرنشــان  کرده ان خــود رهــا 
ایــن هفته هــا، تمــام تمرکــز فدراســیون روی 
کــه ایــن هــم حــق مــردم  برگــزاری دربــی بــود 
کــه ســه نماینــده ایــران  بــود؛ ولــی بایــد بدانیــد 
بــه حــال خــود رهــا شــده اند. فدراســیون نــه 
نــه حمایــت معنــوی می کنــد.  و  را می دهــد  مــا  مطالبــات 
فقــط می خواهیــم  نیســت.  زیــادی  مــا خواســته  خواســته 
مطالبــه مــا را بدهنــد. از فدراســیون فوتبــال، فقــط آقایــان 
کارهــای مــا  کســرایی و خســروی از بخــش بین الملــل پیگیــر 

کــه بایــد تشــکر ویــژه ای از آن هــا داشــته باشــم. هســتند 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

یکشنبـــــه  29 فروردین ماه 61395 ویدال به اندازه ظاهرش خطرناک...
ـــمـــاره 132 ســـــال دوم       ݡسݒ

انتقاد شدید آذری از فدراسیون:
سر باشگاه های ایرانی معامله شد

کشــور در  معــاون نظــارت بــر بهره بــرداری شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
کنــون ایــن پــروژه،  گفــت: هم ا گلپایــگان  بازدیــد از پــروژه تصفیه خانــه آب 
کــه بخــش اعظــم  بیــش از 80 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته؛ بــه طــوری 
کــه  قســمت مکانیکــی و الکترونیکــی آن انجــام شــده اســت؛ امــا از آنجایــی 
اصفهــان  اســتان  تصفیه خانه هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  تصفیه خانــه  ایــن 
ــوردار  ــزایی برخ ــت بس ــروژه از اهمی ــن پ ــی ای کیف ــرای  ــود، اج ــوب می ش محس
کمــی بــا مشــکل  گلپایــگان از لحــاظ  کــه شهرســتان  اســت؛ ایــن درحالــی ســت 
کــرد: اجــرای تصفیه خانــه آب  تامیــن آب مواجــه نیســت. دکتــر تشــیعی اعــالم 
گرفــت؛  کار قــرار  گــوارا در دســتور  گلپایــگان بــه جهــت برخــورداری مــردم از آب 
ــاز  ــرداری رســیدن ف ــه بهره ب ــا قبــل از ب ــه آب شــرب ایــن منطقــه ت ک هــر چنــد 
هیچ گونــه  ســالمت  و  بهداشــتی  نظــر  از  هــم  گلپایــگان  تصفیه خانــه  یــک 
مشــکلی نداشــته، فقــط بــه لحــاظ گوارایــی و پایین تــر شــدن ســختی آب پروژه 

گلپایــگان اجرایــی  شــد.  تصفیه خانــه آب 
بــه  از  خوانســار  آب  تصفیه خانــه  پــروژه  از  بازدیــد  در  همچنیــن  وی 

و  داد  خبــر  نزدیــک  آینــده  در  پــروژه  ایــن  اول  فــاز  رســیدن  بهره بــرداری 
خوانســار آب  تصفیه خانــه  اول  فــاز  رســیدن  بهره بــرداری  بــه  بــا   گفــت: 
کم آبــی مواجــه نیســتند و آب شــرب  مــردم ایــن شهرســتان، دیگــر بــا مشــکل 
ایــن منطقــه بــه صــورت پایــدار تامیــن می شــود. دکتــر تشــیعی افــزود: اجــرای 
گلپایــگان و خوانســار بــدون پیگیــری و همــکاری  پروژه هــای تصفیه خانــه آب 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان میســر نمی شــد. در ادامــه 
ایــن بازدیــد دکتــر تشــیعی وضعیــت ذخیــره ســد زاینــده رود را بحرانــی خوانــد و 
خاطرنشــان ســاخت: درحــال حاضــر، ســد زاینــده رود از لحــاظ ذخیــره آبــی در 
وضعیــت بحرانــی قــرار دارد و تنهــا 17 درصــد ذخیــره آبــی دارد. بــر ایــن اســاس 
ــرای تامیــن آب شــرب مــردم ایــن اســتان، مدیریــت فشــار  توصیــه می شــود ب
کیفــی تمــام بخش هــا، اعــم از خصوصــی و  ــع  شــبکه توزیــع، اســتفاده از مناب
دولتــی و بهره گیــری از تمــام ظرفیت هــای آبــی شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
اعمــال شــود و مهم تــر از ایــن مــوارد، همراهــی مــردم در مصــرف بهینــه اســت 
گــرم ســال شــوند. تــا مســئوالن امــر موفــق در تامیــن پایــدار آب شــرب در فصــل 

کل مدیریت بحران استانداری:   مدیر 
سناریوی چالش ها و راهکارهای مقابله با خشکسالی تدوین شود  

کل مدیریــت بحــران اســتان در نشســت اضطــراری مدیــران آبفــای  مدیــر 
بررســی های  گفــت: طبــق  بــا خشکســالی  اســتان اصفهــان دربــاره مقابلــه 
گرفتــه، احتمــال وقــوع 24 نــوع حادثــه در اســتان اصفهــان وجــود  صــورت 
دارد؛ بنابرایــن دســتگاه های مختلــف بایــد پیشــگیری و آمادگــی مقابلــه بــا 
حــوادث غیرمترقبــه را داشــته باشــند. منصــور شیشــه فروش افــزود: از شــرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان انتظــار مــی رود احتمــال وقــوع هــر حادثــه را کــه مرتبــط 
کنــد  بــا ایــن شــرکت اســت، رصــد و ســناریوی مقابلــه بــا حــوادث را نیــز تدویــن 
تــا تمهیــدات الزم بــرای تامیــن پایــدار آب شــرب مــردم در نظر گرفته شــود. وی 
کــه منجــر بــه اطمینــان در تامیــن آب شــرب می شــود،  بــه برخــی از تدابیــری 
پرداخــت و اظهــار کــرد: آبیــاری فضــای ســبز بایــد جدا از منابع آب شــرب باشــد؛ 
گیــرد و  چاه هــای اضطــراری بایــد بــه جهــت مقابلــه بــا خشکســالی در مــدار قــرار 
گرفتــه شــود و رفــع حــوادث  اعتبــارات الزم بــرای حفــر ایــن چاه هــا بایــد در نظــر 

لوله هــای 1400 میلیمتــر در کمتریــن زمــان ممکــن صــورت گیرد. ســتاد بحران 
آبفــا بایــد مجهــز بــه مقابلــه با حوادث باشــد. مدیــر کل مدیریت بحران اســتان 
تدابیــر شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان را بــه منظــور مقابلــه بــا بحران هــا قابــل 
قبــول دانســت و اظهــار داشــت: شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در ســال های 
ــن  ــوان در ای ــه می ت ک ــت  ــرده اس ک ــل  ــق عم ــا موف ــا بحران ه ــه ب ــر در مقابل اخی
زمینــه بــه مقابلــه با ســیالبی شــدن آب زاینــده رود، ورود گازوییل بــه زاینده رود 
کنــون  گفــت: هم ا کــرد. شیشــه فروش  کاهــش تبعــات خشکســالی اشــاره  و 
بایــد ســناریوی چالش هــا و راهکارهــای مقابلــه بــا خشکســالی در تمــام شــهرها 
و مناطــق اســتان تهیــه و تدویــن شــود و پــس از تدویــن ســناریو، بایــد راه هــای 
کــه در ســال های اخیــر،  گیــرد. هــر چنــد  مقابلــه بــا ایــن پدیــده مدنظــر قــرار 
ــیار  ــگ بس ــبکه و مانیتورین ــار ش ــت فش ح مدیری ــر ــتان در ط ــای اس ــرکت آبف ش
کــرد. مســلما بــا تدویــن ایــن ســناریو، بــا هماهنگــی فرمانــداران  موفــق عمــل 
و نیــز بــا بهره گیــری از ظرفیــت دســتگاه های مختلــف، آب شــرب مــردم پایــدار 

ــود. ــن می ش تامی



شهر آپارتمان های 3 هزار ساله
  »بســیار ســفر بایــد تــا پختــه شــود خامــی« 

کیمیای وطن
آیدین بهاری

کشــف  و  ســفر  بــه  انســان  عالقــه 
از  جدیــد  مکان هــای  و  ناشــناخته ها 
بــوده اســت.  دالیــل اصلــی پیشــرفت اشــرف مخلوقــات 
ــگری و  گردش ــای  ــار از جاذبه ه ــران سرش ــی ای ــرزمین غن س
گــر از همیــن امــروز بخواهیــد بــه تمــام ایــن  تاریخــی اســت. ا
کنیــد تــا 10 ســال دیگــر فقــط توانســته اید  مکان هــا ســفر 
گرانبهــا را ببینیــد. مــا در ایــن  گنــج  کوچکــی از ایــن  بخــش 
جاذبه هــای  ایــن  از  یکــی  بــار  هــر  داریــم  قصــد  ســتون 
گــر جایــی  کنیــم. ا گردشــگری و تاریخــی را بــه شــما معرفــی 
یــا  دارد  ناشــناخته  زیبایی هــای  کــه  می کنیــد  زندگــی 
ــا مــا در  کــه بایــد شــناخته شــود، حتمــا ب جاذبه هایــی دارد 

میان بگذارید.
   سفر به میمند

شــگفت انگیزترین  از  یکــی  بــه  ســفر  میمنــد،  بــه  ســفر 
روســتاهای باســتانی ایــران اســت. ایــن روســتای 3 هــزار 
ــه زودی  ــرار اســت ب ــوه ســاخته شــده، ق ک ــه در دل  ک ســاله 
در فهرســت میــراث جهانــی هــم بــه ثبــت برســد. ســفر بــه 
ایــن روســتا، ســفر بــه قلــب تاریــخ ســکونت در ایــران اســت. 
روســتای میمنــد در نزدیکــی شــهر بابــک در شــمال شــرقی 
ایــران  شگفتی ســاز  روســتاهای  از  یکــی  کرمــان،  شــهر 

اســت.
آذربایجــان  در  کنــدوان  ماننــد  میمنــد  در  ســاختمان ها   
از  و  شــده  ســاخته  صخره هــا  و  کــوه  دل  در  شــرقی، 
ســال  هــزار   3 طــی  کــه  اســت  توجــه  مــورد  نظــر  ایــن 
اســت.  نشــده  تغییــر  دســتخوش  چنــدان  گذشــته 
زندگــی  خانه هایــی  در  هنــوز  روســتا،  ایــن  مــردم 
باستان شناســان نظــر  بــر  بنــا  پدرانشــان  کــه   می کننــد 

کــه 12 هــزار ســال پیــش بــا دســت در  نــه 3 هــزار ســال 
کرمــان  کــه بیــن شــهرهای  کــوه ســاخته اند. میمنــد  دل 
تمــدن  از  کــه  تأثیــری  گرفتــه، ضمــن  قــرار  و شــیراز  یــزد 
گرفتــه، تــا حــد زیــادی مســتقل و دســت نخورده  هــر ســه 
و متکــی بــه زندگــی ســنتی و ابتدایــی آبــا و اجــدادی خــود 
کــه در آن جــا واژه هــای پهلــوی  مانده اســت؛ بــه طــوری 

هنــوز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
کــه آن هــا را اولیــن قــوم  هنــوز انگیــزه اصلــی مــردم میمنــد 
ســکونت گزیده در فــالت ایــران می داننــد، از ســاختن ایــن 

کــوه مشــخص نشــده اســت. خانه هــا در دل 
ایــن ســاختمان ها در  کــه  زیــاد اســت  ایــن احتمــال  امــا   

ابتــدا بــه دالیــل مذهبــی ســاخته شــده باشــد. 
ظهــور  از  پیــش  ایــران  نقــاط  ســایر  ماننــد  میمنــد  مــردم 
کــه  نیســت  بعیــد  و  بوده انــد  مهرپرســت  زرتشــت، 
مقــدس  را  کوه هــا  کــه  میتراییســم  مذهبــی  آموزه هــای 
ایجــاد  بــرای  کــوه  کنــدن  بــه  را  آن هــا  می شــمرده، 

باشــد. کــرده  ترغیــب  پرستشــگاه 

گشت و گذار

کتاب »حکمت بندگی« 
منتشر شد

آیــت اهلل ســید حســن  تألیــف  کتــاب »حکمــت بندگــی«،   
اســالمی  از ســوی پژوهشــکده مطالعــات  فقیه امامــی)ره( 
کتــاب »حکمــت بندگــی« سلســله  اصفهــان منتشــر شــد. 
احــکام  از  بعضــی  فلســفه  کــه  اســت  تفســیری  مباحــث 

بیــان می کنــد؛  را  کریــم  قــرآن  در  تشــریعی  و  تکوینــی 
حکمــت وقــوع قیامــت، بعثــت انبیــا، تقــوا و اصــالح درون، 
ذکــر خدا،حــج، زکات، مباهلــه، توبــه و توســل، آفرینــش 
آســمان و زمیــن، وقــوع عــذاب، نــزول قــرآن و... از جملــه 
درس گفتارهــای  قالــب  در  کــه  اســت  کتــاب  مباحــث 
تفســیری در بــاب علت هــا و حکمت هــای عقایــد و عبــادات 
ح شــده اســت. براســاس ایــن  از منظــر آیــات و روایــات مطــر
کتــاب در دو جلــد بــا ۴3۶ و ۴2۸ صفحــه  گــزارش، ایــن 
ــازار  در قطــع وزیــری بــه قیمــت هرجلــد 2۵000 تومــان بــه ب
گرفتــه اســت. کتــاب عرضــه و در اختیــار عالقه منــدان قــرار 

رایزنی برای تعیین میزبان 
نمایشگاه قرآن

حجت االســالم و المســلمین محمدرضا حشــمتی، معاون 
قــرآن و عتــرت وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دربــاره 
آخریــن وضعیــت نمایشــگاه قــرآن و مــکان برپایــی آن 
کــز مختلــف  گفــت: در حــال حاضــر، در حــال رایزنــی بــا مرا
گزینه هــای  جهــت برپایــی نمایشــگاه قــرآن در یکــی از 
مدنظــر هســتیم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط برپایــی 
نمایشــگاه در مــاه مبــارک رمضــان متفــاوت اســت، افــزود: 
ح شــده، »شــهر آفتــاب« اســت؛  گزینه هــای مطــر یکــی از 
تــا در روزهــای  مــا منتظــر هســتیم  گزینــه  ایــن  دربــاره 
کتــاب برپــا شــود و ببینیــم امکانــات  آینــده نمایشــگاه 
بــرای برپایــی نمایشــگاه فراهــم اســت یــا نــه. حشــمتی بــا 
کــردن  گروهــی هم اینــک در حــال رصــد  کیــد بــر اینکــه  تا
گزینه هــای میزبانــی نمایشــگاه قــرآن و رایزنــی  امکانــات 
ــی و  ــر شــهر آفتــاب، مصل ــرد: عــالوه ب ک ــح  هســتند، تصری
ــه  ک ــتند  ــی هس گزینه های ــر  ــاب، از دیگ کت ــاغ  ــه ب مجموع
بــرای برپایــی نمایشــگاه قــرآن در آن جــا در حــال رایزنــی 
و بررســی امکانــات هســتیم. معــاون قــرآن و عتــرت وزیــر 
کیــد بــر اینکــه  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــار دیگــر بــا تا
کــرد:  کتــاب هســتیم، اظهــار  منتظــر افتتــاح نمایشــگاه 
کتــاب در  بایــد دیــد امکانــات بــرای برپایــی نمایشــگاه 
ــایل  ــد وس ــد دی ــر. بای ــا خی ــود ی ــم می ش ــاب فراه ــهر آفت ش
نقلیــه و رفــت و آمــد از قبیــل قطار شــهری برای نمایشــگاه 
مهیــا می شــود یــا خیــر؛ بعــد از آن دربــاره میزبانــی و محــل 

برپایــی نمایشــگاه قــرآن تصمیم گیــری می شــود.

معارف

درد  یــا  آســیب  یــک  عنــوان  بــه  می تــوان  را  »وندالیســم« 
ــه معنــای  ــا تخریب گرایــی ب ــرد. وندالیســم ی ک اجتماعــی تلقــی 
ــار فرهنگــی  ــا اشــیا و آث کنتــرل نشــده امــوال عمومــی ی تخریــب 
حســاب  بــه  اجتماعــی  ناهنجــاری  یــک  کــه  اســت  ارزش  بــا 
در  می دهــد،  انجــام  را  کار  ایــن  کــه  فــردی  بــه  و  می آیــد 
گــزارش  بــه  گوینــد.  مــی  »ونــدال«  جامعه شناســی  اصطــالح 
خبرگــزاری ربیــع، درنتیجــه وندالیســم، هرگونــه تخریــب ارادی 
و  اجتماعــی  تاسیســات  شــهری،  ســازمان  عمومــی،  امــوال 
ــدار  ــی و هدف گروه ــا  ــردی ی ــورت ف ــه ص ــه ب ک ــت  ــری اس ــار هن آث
انجــام می شــود. وجــه مشــترک همــه تعاریــف  و غیرهدفــدار 
کارکــرد منفــی ایــن پدیــده و مذمــوم بــودن آن  وندالیســم در 
بــه حــدی  بــودن  نکوهیــده  ایــن  و  فرهنگ هاســت  در همــه 
دشــمنان  را  وندال هــا  صاحب نظــران،  برخــی  کــه  می رســد 
گســتاخی در رفتارهــا و  آشــکار جامعــه و عمــل آن هــا را نهایــت 
کــه  تلقی هــا دانســته اند. بــه عبارتــی، ونــدال هــا کســانی هســتند 
کاربــردی اســت و متعلــق  بــه دالیلــی در برابــر هــر آن چــه زیبــا و 
گرایــش تعمــدی بــه رفتارهــای  بــه همــه مــردم اســت، نوعــی 

دارنــد. تخریب گرایانــه  و  نامســئوالنه 
   پیشینه وندالیسم

ــام قومــی  وندالیســم برگرفتــه از واژه »ونــدال« اســت. ونــدال، ن
کــه در قــرن پنجــم میــالدی در  از اقــوام »ژرمــن ـ اســالو« بــوده 
ســرزمینی در میــان دو رودخانــه »اودر« و »ویســتول« زندگــی 
می کردنــد. ایــن قــوم در قــرن پنجــم میــالدی از ژرمن هایــی 
بودنــد کــه در آفریقــا شــکل گرفتنــد. آن هــا در اواســط همــان قــرن 
به ســرزمین ایتالیا یورش بردند و موجب ســرنگونی و فروپاشــی 
 امپراتــوری بــزرگ روم غربــی شــدند. آن هــا ضمــن چپــاول شــهر

تمامــی فضاهــای شــهری را ویــران و تندیس هــای بــا ارزش را 
کتاب هــا را ســوزاندند و ســاختمان ها را بــه آتــش  خردکردنــد، 
کــه  ــه هــر ســرزمین و شــهر دیگــری نیــز  کشــیدند. »وندال« هــا ب
ــد و  ــاول می بردن ــه چپ کنانش را ب ــا ــوال س ــد، ام ــورش می بردن ی
اشــیا و آثــار حمــل نشــدنی را نابــود می کردنــد. ویژگــی تهاجمــی و 
خرابکارانــه قــوم ونــدال ســبب گردیــده تــا رفتارهای خشــونت بار 
دشــمنی  و  عمومــی  امــوال  تخریــب  منظــور  بــه  کــه  عمــدی 
تحــت  می گیــرد،  صــورت  تمــدن  آثــار  و  صنعــت  و  علــم  بــا 
کهــن«، در  ح شــود. »ونــدال هــای  عنــوان »وندالیســم« مطــر
کــه  را ویــران می کردنــد  هجوم هــای وحشــیانه خــود چیــزی 
خــود نســاخته بودنــد؛ امــا »ونــدان هــای مــدرن« چیــزی را نابــود 

کــه از آِن جامعــه خودشــان اســت. می ســازند 
  علل ظهور پدیده وندالیسم

باشــد.  داشــته  مختلفــی  عوامــل  اســت  ممکــن  وندالیســم 
بررســی های روان شناســی و تربیتــی نشــان می دهــد وندالیســم 
کتســابی دارد و از شــرایط محیطــی ناشــی می شــود.  غالبــا ریشــه ا
ممکــن اســت ایــن پدیــده ناشــی از همرنگــی بــا جماعــت باشــد. 
مــواردی  در  هســتند،  رفتــاری  اختــالل  دارای  کــه  افــرادی 
بــه علــت مشــاهده رفتارهــای انجــام شــده دیگــران تشــویق 
کننــد.  کــه بــدون دلیــل منطقــی آن عمــل را تکــرار  می شــوند 
گروهــی و بــا همراهــی و مشــارکت  گاهــی وندالیســم بــه صــورت 
ــم  ــروز خش ــا ب ــرد و ب ــام می پذی ــکار انج ــد خراب ــک بان ــای ی اعض

ــره خــورده اســت؛ همچنیــن ثابــت  گ ــه یــک مرجــع قــدرت  علی
کــه وندالیســم بــا جنســیت رابطــه دارد؛ بــه طــوری  شــده اســت 

کــه بیــن نوجوانــان پســر شــایع تر اســت. 
ونــدال هــا یــا مخّربــان، اغلــب خــود را بــه نوعــی توجیــه می کننــد 
نــه خرابــکار و عمــل  افــرادی شــوخ طبع می داننــد،  را  و خــود 
گاهــی علــت  خرابــکاری را مســئله ای جــدی تلقــی نمی کننــد. 

قــرن  بــزرگ  سیاســی اجتماعی  ســریع  تغییــرات  وندالیســم، 
ــگری  ــزش، پرخاش ــی انگی گاه ــت.  ــده اس ــوان ش ــز عن ــر نی حاض
یکــی  پرخاشــگری  زیــرا  دارنــد؛  ارتبــاط  هــم  بــا  وندالیســم  و 
پیــدا  تســلط  منظــور  بــه  کــه  اســت  روانــی  مکانیســم های  از 
کار مــی رود؛ همچنیــن  کســب آرامــش بــه  کــردن بــر محیــط و 
وندالیســم  عوامــل  از  می توانــد  نیــز  خانگــی  خشــونت های 
کــه بیــن تخریــب  باشــد. برخــی محققــان نیــز اعتقــاد دارنــد 
کــه بیشــتر  ایــن معنــی  بــه  و تحصیــالت رابطــه وجــود دارد؛ 
تخریــب امــوال عمومــی توســط افــراد بــا تحصیــالت پایین تــر 
ــن  ــاط بی ــده ارتب ــان دهن ــر نش ــی دیگ ــرد. دیدگاه ــورت می گی ص
یــا  امــوال عمومــی  تخریــب  و  اعتیــاد  بــا  پرخاشــگری همــراه 
وندالیســم اســت. همچنیــن بزهکاری، اســتفاده از مــواد مخدر، 
خانوادگــی  زندگــی  فقــدان  پاییــن،  تحصیــالت  ســطح  و  فقــر 
بــه  کــه  هســتند  عواملــی  از  ذهنــی  اختــالل  داشــتن  و  ســالم 
کمــک ــا وندالیســم   ایجــاد و افزایــش تخریــب امــوال عمومــی ی

 می کنند. 
کناره گیــری  وندالیســم،  عوامــل  مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی 
در  را  خــود  مــردم  کــه  جامعــه ای  در  اســت.  مــردم  اجتماعــی 
حــل مســایل اجتماعــی جامعــه شــریک نمی داننــد، مشــاهده 
یــاد  غیرمســتقیم  طــور  بــه  کودکــی  دوران  از  کــه  می شــود 
خ می دهــد  گرفته انــد در مقابــل آنچــه بیــرون از خانــه آن هــا ر
مســئولیتی نداشــته باشــند. عامــل دیگــر، کمبــود رابطــه نزدیــک 
کــه باعــث می شــود  و اعتمــاد بیــن شــهروندان و دولــت اســت 
گاه   افــراد خــود را در امــور شــهری شــریک و مســئول نداننــد. 
مجــازات نکــردن مخربــان امــوال عمومــی نیــز از جملــه عواملــی 

کمــک می کنــد. کــه بــه افزایــش ایــن پدیــده  اســت 

نگاهیبهمفهوم»وندالیسم«یا»تخریبگرایی«

زخمزدنبرمیراثفرهنگی

معــاون اوقافــی، حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان اوقــاف 
کمتریــن مســاجد در 2  ضمــن اشــاره بــه آمــار بیشــترین و 
راهــکار  بهتریــن  را  وقــف  آسیب شناســی  کشــور،  اســتان 
صیانــت از موقوفــات دانســت. حجت االســالم و المســلمین 
محمدمهــدی حاتمــی، معــاون اوقافــی، حقوقــی و امــور 

مجلــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه  بــا 
اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۷0 هــزار مســجد 
ــی  ــه اوقــاف متول ک ــر اســت  کشــور دای کل  در 
کــرد: مــا موظفیــم  اداره آن هاســت، اظهــار 
بــا احــداث مســاجد، مــردم را بــه ســمت ایــن 
ــای  کارکرده ــم و  ــوق دهی ــدس س ــن مق ک اما
کنیــم؛ لــذا تــالش می کنیــم نقــش  آن را احیــا 

کنیــم. وی در پاســخ بــه ایــن  مســاجد را در جامعــه پررنــگ 
کمتریــن مســاجد را  کــدام اســتان ها بیشــترین و  کــه  ســوال 
گفــت: خراســان رضــوی بــا ۵ هــزار و 3۴۶  کشــور دارنــد،  در 
مســجد دارای بیشــترین مســجد و البــرز بــا 3۷۶ مســجد 
کشــور اســت. از جنبــه  کمتریــن تعــداد مســاجد در  دارای 

توزیــع جمعیتــی و در بدتریــن وضعیــت در البــرز بــه ازای 
ــم و در بهتریــن وضعیــت  هــر ۶۴00 نفــر یــک مســجد داری
در خراســان جنوبــی بــه ازای هــر 3۷۵ نفــر یــک مســجد 
اختصــاص  اعتبــارات  بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت.  موجــود 
کــرد: از ســال ۹0 تــا ۹۴  کشــور اظهــار  یافتــه بــرای مســاجد 
در مجمــوع 3۷0 میلیــارد تومــان اعتبــار برای 
مســاجد کشــور در قانــون بودجــه بــه تصویــب 
کــه از ایــن میــزان، تنهــا ۴۷ میلیــارد  رســید 

ــد محقــق شــد. ــادل 12 درص ــان مع توم
 بــا پایــان ســال ۹۴ نیــز از میــزان ۷0 میلیــارد 
مســاجد  بــرای  مصــوب  اعتبــار  تومــان 
ــان اینکــه  ــا بی مبلغــی پرداخــت نشــد. وی ب
آسیب شناســی از بهتریــن راهکارهــای صیانــت موقوفــات 
کشــور اســت، افــزود: برنامه ریــزی دقیــق و منســجم باعــث 
کنیــم؛ لــذا  کــه زودتــر بــه اهــداف خــود دســت پیــدا  می شــود 
احیــای موقوفــات و حقــوق آن هــا تنهــا بــا برنامه ریــزی و 

همــت بلنــد تحقــق پیــدا می کنــد. ایکنــا

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان در دیــدار با مدیر کل 
کتابخانه هــای تخصصــی  از تاســیس  کتابخانه هــای اســتان 
گردشــگران خارجــی بــا همــکاری  گردشــگران، به ویــژه  ویــژه 

ایــن نهــاد در اســتان اصفهــان خبــر داد. 
کل میــراث فرهنگــی اســتان  گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه 

اصفهــان، فریــدون الهیــاری در ایــن دیــدار ضمن 
خوشــامدگویی بــه مدیر کل نهــاد کتابخانه های 
از  یکــی  کــرد:  کیــد  تا همــراه  هیئــت  و  اســتان 
مهم تریــن دغدغه هــای مــا در ســه حــوزه میــراث 
گردشــگری، حــوزه  فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
بــا  تــا  خرســندیم  بســیار  لــذا  اســت؛  پژوهــش 
دوســازمان  ایــن  میــان  همکاری هــای  توســعه 

درون ســازمانی  درحــوزه  را  پژوهــش  ســو  یــک  از  فرهنگــی 
گســترش دهیــم و از ســوی دیگــر شــرایطی را فراهــم آوریــم تــا 
پژوهشــگران جــوان به ویــژه دانشــجویان رشــته های مرتبــط 
بتواننــد در حوزه هــای ماموریتــی ســازمان بــه پژوهــش بپردازنــد. 
کــرد: درســال جدیــد تــالش داریــم تــا  وی همچنیــن تصریــح 
بــا تاســیس دفتــر  در حوزه هــای مختلــف ماموریتــی ســازمان 

بــه  پژوهشــی  شــورای  همچنیــن  و  برنامه ریــزی  و  مطالعــات 
لــذا یکــی از جدیدتریــن فعالیت هــای  نــوآوری دســت یابیــم؛ 
گردشــگران، به ویــژه  مــا، تــالش بــرای آشــنایی هرچــه بیشــتر 
ــا فرهنــگ و تمــدن اصیــل ایرانــی اســت.  گردشــگران خارجــی ب
کتابخانه هــای  بــا ایــن وصــف مایلیــم تــا بــا همــکاری نهــاد امــور 
راه انــدازی  و  ایجــاد  ح  طــر اصفهــان،  اســتان 
گردشــگران خارجــی را در  کتابخانه هــای ویــژه 
بررســی  اســتان  جهانــی  ثبــت  مجموعه هــای 
کنیــم و ایــن مجموعه هــای فرهنگــی راه انــدازی 
شــود. در ادامــه ایــن نشســت، بهــروز صادقــی 
بــا  نیــز  اســتان  کتابخانه هــای  نهــاد  کل  مدیــر 
اســتقبال از توســعه همکاری هــای دو ســازمان 
کــرد:  کتابخانه هــای اســتان تصریــح  میــراث فرهنگــی و نهــاد 
کتابخانه هــای اســتان در راســتای توســعه فرهنــگ  کل  اداره 
عمومــی جامعــه وهمچنیــن توســعه مقولــه پژوهــش، اقدامــات 
کوشــش  کل  گســترده ای را انجــام داده اســت؛ لــذا ایــن اداره 
ــگ  ــعه فرهن ــه توس ــن ب ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــا ب دارد ت

کنــد. کمــک  عمومــی جامعــه 

7معارف و گردشگری یکشنبـــــه  29 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 132رایزنی برای تعیین میزبان نمایشگاه... ســـــال دوم       ݡسݒ

کمترین تعداد مساجد در استان ها گردشگران خارجی در اصفهانآمار بیشترین و  کتابخانه تخصصی ویژه  تاسیس 

ابالغ رای
یخ 94/12/26 مرجع رسیدگی  ونده: 940982  شماره دادنامه 2100 به تار کالسه پر
نشانی  یداله  زند  فر قنبری  محسن  خواهان:  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه 
ین خوانده:  اصفهان، تعاونی نهادهای انقالب خیابان مدرس قدیم مقابل پمپ بنز
میلیون  ده  مبلغ  مطالبه  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  رضا  زند  فر گیالنی  اکبر 
ونده و اخذ  یال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات    با عنایت به محتویات پر ر
یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور  نظر

رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف
اکبر گیالنی  آقای  به طرفیت  یداله  زند  فر قنبری  آقای محسن  درخصوص دعوی 
یال وجه چک به شماره ی 997025  زند رضا به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ر فر
با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  تجارت  بانک  عهده  به   82/11/15 مورخ 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم  توجه به محتویات پر
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت 
قانونی در جلسه  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  آن دارد  خواهان در مطالبه وجه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
ده لذا دعوی  د ابراز و ارایه ننمو در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون  خواهان علیه خوانده 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 519و   ،515  ،198 و  تجارت 
یال بابت اصل خواسته و یکصد و هشتاد  خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ر
تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  آگهی  ینه نشر  و هز ینه دادرسی  بابت هز یال  ر هزار 
یخ اجرای حکم در حق  تار تا  رسید چک موصوف 82/11/15  یخ سر تار از  تادیه 
وز پس  خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. بیست ر
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان 1225 / م الف

ابالغ رای
یخ 94/5/31 مرجع رسیدگی  ونده: 94-339  شماره دادنامه 795 به تار کالسه پر
اصفهان،  نشانی  به  رحیمی  اله  رحمت  خواهان:  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه 
به  عنایت  با  شورا  چرمه  مبل  دوم  تقاطع  از  بعد  واقفی  یف  شر خ  خمینی  امام  خ 
به  و  اعالم  را  یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف

به  حسینی  محمد  آقای  طرفیت  به  رحیمی  اله  رحمت  آقای  دعوی  درخصوص 
یال وجه چک به شماره ی 901/23544075 به  ر  8/000/000 خواسته مطالبه مبلغ 
یخ 94/2/15 به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی، با  تار
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم  توجه به محتویات پر
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت 
قانونی در جلسه  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  آن دارد  خواهان در مطالبه وجه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
ده لذا دعوی  د ابراز و ارایه ننمو در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون  خواهان علیه خوانده 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 519و   ،515  ،198 و  تجارت 
و هشتاد  و یکصد  بابت اصل خواسته  یال  ر  8/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
رسید چک  یخ سر ینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تار یال بابت هز هزار ر
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  موصوف 82/2/15 تا تار
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
وز قابل تجدید نظر  شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان ابراهیم مهرانفر   1229 / م الف

ابالغ رای 
94/12/25 مرجع رسیدگی: شعبه  ونده 94-959 شماره دادنامه 1092   کالسه پر
16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مینا ایران دوست نشانی اصفهان، خ 
برازنده، کوی گلها، پ 143  خوانده: بهمن مقدم نشانی مجهول المکان  خواسته: 
ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی  مطالبه  گردشکار: پس از ارجاع پر
یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم  یفات قانونی و اخذ نظر تشر

یر مبادرت به صدور رای می نماید: و به شرح ز
رای قاضی شورادر خصوص دادخواست خانم مینا ایران دوست به طرفیت آقای 
پرداخت  بر  خوانده  محکومیت  بر  حکم  صدور  تقاضای  خواسته  به  مقدم  بهمن 
با  دادرسی  ینه  هز از  اعم  وارده  خسارات  کلیه  انضمام  به  یال  ر  13/300/000 مبلغ 
ید یخچال  ونده و مستندات ابرازی که خواهان ضمانت خر توجه به محتویات پر
وشگاه لوازم خانگی عدالت  یال به فر خوانده مبلغ سیزده میلیون و سیصد هزار ر
لذا  است  ده  ننمو اقدام  مبلغ  پرداخت  به  نسبت  خوانده  و  است  ده  نمو پرداخت 
به  فاکتور شماره 5033 متعلق  بابت  پرداخت وجه  پنج برگ  ارائه  خواهان ضمن 
ده است و با توجه  یال پرداخت نمو خوانده مبلغ سیزده میلیون و سیصد هزار ر
به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارسال الیحه در برابر اظهارات 
ون به صحت تلقی و مستندا به ماده 198  وحه را مقر خواهان لذا شورا دعوی مطر
یال بابت  و 519 ق آ د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/300/000 ر
ینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم  یال هز اصل خواسته و مبلغ 430/000 ر
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل اعتراض در محاکم عمومی و  شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست ر

حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 حوزه قضائی اصفهان  زهرا عابدینی   1231/ 

م الف
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/11/24 شماره پر شماره دادنامه: 9409970351101913 تار
محسن  آقای  خواهان:    930751 شعبه:  بایگانی  شماره    9309980351100663
زند غالمرضا به نشانی  وجنی فر زند منصور با وکالت خانم هاله نیله بر منظری فر
وغ امینی آزادانی  اصفهان، بلوار ملت، بن بست ارکیده، پالک 100  خوانده: خانم فر

به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک
رای دادگاه

زند منصور  در خصوص دعوی خانم هاله نیلیه بوکالت از آقای محسن منظری فر
زند رمضان به خواسته محکومیت خوانده  وغ امینی آزادانی فر به طرفیت خانم فر
یال بابت وجه یک فقره چک به شماره 658868  به پرداخت مبلغ 116/000/000 ر
جاری  حساب  از  اصفهان  صدوق  شیخ  شعبه  ملت  بانک  عهده   92/8/3 مورخ 
و  چک  مصدق  تصویر  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادگاه   4619413814
آن در  پرداخت  و گواهینامه عدم  د اصل چک  و وجو آن  پرداخت  گواهینامه عدم 
در  آن  دارنده  استحقاق  و  آن  کننده  صادر  ذمه  اشتغال  بر  لت  دال که  خواهان  ید 
ابالغ  وصف  با  خوانده  بالوجه  حضور  عدم  به  نظر  و  داشته  سند  وجه  مطالبه 
از  وی  مستندات  و  خواهان  دعوی  ماندن  مصون  و  کافی  انتظار  رعایت  و  قانونی 
را وارد و ثابت تشخیص  ایراد و اعتراض موجه و موثری دعوی خواهان  هر گونه 
یه  استفسار قانون  و  تجارت  قانون    313 و   309 و   249 مواد  استناد  به  لذا  داده 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب سال 1377 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198، 502، 515، 519 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت 

مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  116/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
یال بابت حق  ینه دادرسی و پرداخت مبلغ 4/176/000 ر یال بابت هز 3/440/000 ر
رسید چک  یخ سر الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تار
لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی 
ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و  جمهوری اسالمی 
اجرای احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه 
و نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
انقضای مهلت  از  و پس  ده  بو واخواهی در همین دادگاه  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر
وز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان  واخواهی ظرف بیست ر

می باشد.
موسوی     عبدالرضا  سید  ـ  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  یازدهم  شعبه  دادرس 

1266 / م الف
دادنامه

ونده:  پر شماره   1395/1/9 تنظیم:  یخ  تار   9509970351500008 دادنامه  شماره 
آقای   .1 ها:  خواهان    940628 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351500568
ـ   67 پ  وین،  پر ک  ینبیه،  ز خ  اصفهان،  نشانی  به  محمد  زند  فر احمدی  مرتضی 
خانم   .2   09132262603 همراه:   1189904772 ملی  ش   8197674331 پ  کد 
کد    67 پ  وین،  پر ک  ینبیه،  ز خ  اصفهان،  نشانی  به  عباس  زند  فر عامری  زهرا 
 .1 خواندگان:    09132262603 همراه:   1271110271 ملی  ش   8197674331 پ 
کاوه،  خ  اصفهان،  نشانی  به  مهرعلی  زند  فر ورنامخواستی  سعیدی  حمید  آقای 
آقای   .2  81497 پستی  کد  سوم  درب  شایان،  بست  بن  وی،  خسر ک  بهمن،  خ 
گلخانه،  خ  اصفهان،  خانه  اصفهان،  نشانی  به  حسینعلی  زند  فر سهیلی  منوچهر 
پ  کد   3 واحد  بستان  طاق  ساختمان   15 ک  پست  اداره  وی  وبر ر  1 ارغوان  کوی 
زند حسینعلی به نشانی اصفهان،  8194843813  3. آقای فرشید بهرامی نژاد فر
وشی شهر قشنگ  خ کاوه،  خ گلستان، خ سعدی شرقی، چهار راه گنجوی، کتاب فر
کد پستی 8196947493  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت 2. الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک 3. مطالبه خسارت دادرسی  گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 

یر مبادرت به صدور رای می نماید. و به شرح ز
رای دادگاه

ـ  با توجه به اینکه در سطر آخر صفحه اول دادنامه شماره 9409970351501819 
94/11/27 بند 1 رای صادره به اشتباه نام آقای رشید بهرامی نژاد ذکر شده است 
به تجویز ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
یال وجه  د و سه میلیون ر آقای حمید سعیدی ورنامخواستی را به پرداخت مبلغ نو
وزانه سیصد  ر نیز  و  لغایت 94/6/19  یخ 93/8/6  تار از  قرارداد  التزام مندرج در 
یخ 94/9/20 لغایت زمان انتقال درحق خواهانها محکوم می نماید .  یال از تار هزار ر
یعنی نام محکوم علیه از رشید بهرامی نژاد به حمید سعیدی ورنامخواستی اصالح 
رات قابل تجدید  د. رای اصلی بدون رای اصالحی فاقد اعتبار و وفق مقر می شو

نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/11/27 شماره پر شماره دادنامه 9409970351501819  تار
9409980351500568 شماره بایگانی شعبه: 940628  

ونده کالسه: 9409980351500568 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  پر
آقای   .1 ها:  خواهان    9409970351501819 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان 
ـ   67 پ  وین،  پر ک  ینبیه،  ز خ  اصفهان،  نشانی  به  محمد  زند  فر احمدی  مرتضی 
خانم   .2   09132262603 همراه:   1189904772 ملی  ش   8197674331 پ  کد 
وین، پ 67  کد پ  ینبیه، ک پر زند عباس به نشانی اصفهان، خ ز زهرا عامری فر
8197674331 ش ملی 1271110271 همراه: 09132262603  خواندگان: 1. آقای 

خ  گلستان،  خ  کاوه،  خ  اصفهان،  نشانی  به  حسینعلی  زند  فر نژاد  بهرامی  فرشید 
وشی شهر قشنگ کد پ 8196947493  سعدی شرقی، چهار راه گنجوی، کتاب فر
زند مهرعلی به نشانی اصفهان، خ کاوه،  2.  آقای حمید سعیدی ورنامخواستی فر
آقای   .3  81497 پستی  کد  سوم  درب  شایان،  بست  بن  وی،  خسر ک  بهمن،  خ 
گلخانه،  خ  اصفهان،  خانه  اصفهان،  نشانی  به  حسینعلی  زند  فر سهیلی  منوچهر 
پ  کد   3 واحد  بستان  طاق  ساختمان   15 ک  پست  اداره  وی  وبر ر  1 ارغوان  کوی 
8194843813  خواسته ها: 1. الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2. مطالبه خسارت 
رسی اوراق و محتویات ختم  3. مطالبه خسارت دادرسی  گردشکار: دادگاه با بر

رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه

طرفیت  به  عباس  زند  فر عامری  زهرا  خانم  و  محمد  زند  فر احمدی  مرتضی  آقای 
زند حسینعلی و  زند مهرعلی، فرشید بهرامی نژاد فر آقایان سعید ورنامخواستی فر
زند حسینعلی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی  منوچهر سهیلی فر
ز به شماره پالک  یک واحد آپارتمان واقع درخیابان کاوه خیابان رضازاده مجتمع ر
یال  ر میلیون  یک  و  پنجاه  به  مقوم  اصفهان  ثبت   5 بخش   6876 از   767 ثبتی 
یخ  یال از تار وزانه سیصد هزار ر مطالبه خسارت و وجه التزام مندرج در قرارداد ر
ده و مدعی اند  93/8/6 تا زمان انتقال سند و کلیه خسارات دادرسی تقدیم نمو
واحد  یک  ید  خر به  اقدام   93/6/4 مورخ   287107-92 شماره  قرارداد  موجب  به 
ده و سند بنام  آپارتمان به شرح مارالذکر از آقای حمید سعیدی ورنامخواستی نمو
یخ  تار تا  اند  شده  متعهد  خواندگان  باشد.  می  سوم  و  دوم  ردیفهای  خواندگان 
94/5/20 نسبت به انتقال سند به خواهانها اقدام و خوانده ردیف اول نیز موظف 
سیصد  مبلغ  وزانه  ر تعهد  انجام  در  تاخیر  وز  ر هر  بابت   93/8/6 یخ  تار از  شده 
یال می  د و سه میلیون ر یال پرداخت نماید و تا زمان تقدیم دادخواست نو هزار ر
و  قراردادی  خسارات  پرداخت  به  اول  ردیف  خوانده  محکومیت  تقاضای  باشد 
خواندگان ردیفهای دوم و سوم بر انتقال سند مورد استدعاست. خوانده ردیف 
یه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده اند و ایرادی  اول علی رغم ابالغ قانونی اخطار
اسناد،  ثبت  از  استعالم  پاسخ  حسب  است  ده  ننمو تقدیمی  مستندات  نسبت 
دانگ(  سه  کدام  )هر  دانگ  شش  تمامیت  مالک  سوم  و  دوم  ردیفهای  خواندگان 
 94/11/16 مورخ   662 شماره  رسمی  سند  موجب  به  و  ده  بو مارالذکر  ثبتی  پالک 
به مراتب  با عنایت  و  بانک مسکن می باشد  دفتر اسناد رسمی اصفهان در رهن 
یداری شده سند تفکیکی  مذکور و صرف نظر از اینکه تاکنون برای آپارتمان خر
د و  ده اند تا چند ماه آینده آماده می شو صادر نگردیده است و مالکین اعالم نمو
ده 1ـ آقای فرشید بهرامی نژاد را به پرداخت  یان مشکالت آن بو خواهان نیز در جر
یخ 93/8/6 لغایت  یال وجه التزام مندرج در قرارداد از تار د و سه میلیون ر مبلغ نو
یال  وزانه سیصد هزار ر یخ 94/9/20 لغایت زمان انتقال سند ر 94/6/19 و از تار
ینه دادرسی آن درحق خواهانها محکوم  به انضمام خسارت دادرسی از جمله هز
می نماید )توضیح آنکه مطالبه خسارات وجه التزام با توجه به شرح دادخواست 
و  دن محل  بو مرهونه  به  توجه  با  2ـ  آقای حمید سعیدی مطرح شده است(  علیه 
صرفنظر از عدم صدور سند تفکیکی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها نسبت 
مستندًا  مذکور  رای  گردد.  می  اعالم  و  صادر  فعلی  درموقعیت  انتقال  به  الزام  به 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   519 و   515 و   198 و   2 مواد  به 
آقای حمید سعیدی غیابی  و 230 قانون مدنی صادر نسبت به   10 امور مدنی  در 
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف  وز پس از تار ظرف بیست ر
مهلت  ظرف  موارد  سایر  به  نسبت  و  واخواهی  مهلت  انقضاء  از  پس  وز  ر بیست 
یخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان وز پس از تار  بیست ر

 می باشد.
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ محمد رضا راجی      1272/ م الف



ساختمان هایی ضدزلزله 
کربن از الیاف 

کنیــم  گــر بخواهیــم یــک ســاختمان را در برابــر زلزلــه مقــاوم   ا
کــه  دهیــم  انجــام  آن  روی  بــر  را  عملیاتــی  بایــد  طبعــا 
هــم  بعــدی  اقدامــات  و  پیگیری هــا  بــه  نیــاز  اغلــب  البتــه 
یــا  تاریخــی  بناهــای  مثــل  خاصــی  مــوارد  در  کار  ایــن  دارد. 
مشکل ســاز  واقعــا  ظریــف  معمــاری  بــا  ســاختمان هایی 
می شــود و ممکــن اســت منجــر بــه تخریــب ســاختمان شــود. 
آزمایشــگاه  احتمالــی،  تخریب هــای  ایــن  از  جلوگیــری   بــرای 
Komatsu Seiren Fabric راه حلــی تــازه پیــدا کرده و آن اســتفاده 
از الیــاف کربــن اســت. راهــکار ایــن آزمایشــگاه بــا ارایه   میله هایی 
بــه نــام CABKOMA معرفــی شــده کــه از طریــق متصــل کــردن 
محافظــت  ســاختمان  از  لــرزش  مقابــل  در  کــف،  بــه  ســقف 
می کنــد. بــه ایــن ترتیــب در هنــگام زلزله کل ســاختمان می لرزد؛ 
پــس چیــزی هــم فــرو نمی ریــزد. ایــن الیاف هــا هــم بســیار مقاوم 
و محکــم هســتند، هــم بســیار ســبک )بــه طوری کــه یک انســان 
به راحتــی می توانــد نزدیــک بــه ۱۶۰ متــر از ایــن الیــاف را حمــل 
کنــد(. در واقــع انــگار ســاختمان بــا تــار عنکبوت هایــی بــه زمیــن 
کــه در تصویــر هــم  متصــل شــده اســت.با ایــن وجــود همان طــور 
می بینیــد ایــن تکنولــوژی محدودیت هایــی هــم دارد. از جملــه 
کــم  کار ســاختمان های بلنــد یــا محیط هایــی بــا ترا اینکــه بــه 
جمعیــت زیــاد نمی آیــد و بیشــتر بــرای ســاختمان هایی بــا ارتفــاع 
متوســط مناســب اســت؛ همچنیــن در اطــراف این ســاختمان ها 
باشــد. کافــی فضــای خالــی وجــود داشــته  به انــدازه ی  بایــد 
بــه  هــر صــورت ایــن دســتاورد جدیــد، می توانــد بــرای مناطــق و 
کــه راهکارهــای رایــج محافظــت در برابــر زلزلــه بــرای  بناهایــی 
آن هــا جــواب نمی دهــد، بســیار مناســب باشــد. از ایــن منظــر 
حفــظ جــان انســان هایی کــه در ایــن محیط هــا زندگــی می کننــد 
کار  کلی این طور ســاختمان ها،  و البته دســت نبردن در ســاختار 

بــزرگ و درخــور توجهــی اســت.

تکنولوژی جدید 
جهان عکاسی را زیر و رو می کند

کلمبیــا روی ســاخت یــک دوربیــن جدیــد  محققــان دانشــگاه 
کــه می توانــد جهــان عکاســی را بــه لــرزه درآورد. کار می کننــد 
در ایــن تکنولــوژی جدیــد از یــک ورقــه منعطــف بــه عنــوان 
ــات  ــد در جه ــا می توانن ــن ورقه ه ــود. ای ــتفاده می ش ــن اس دوربی
مختلــف خــم و راســت شــوند و بــه ایــن شــکل می تواننــد تصاویــر 
کــه هیــچ دوربیــن عــادی قــادر بــه  کننــد  بی همتایــی را ثبــت 
ثبــت آن هــا نیســت. بــرای مثــال می توانیــد ایــن دوربیــن را 
اطــراف یــک تیرچــراغ بــرق در یــک تقاطــع شــلوغ بچرخانیــد تــا 
کنیــد. می توانیــد  تصویــری 360 درجــه از یــک چهــارراه ثبــت 
ــن  ــدن دوربی ــا چرخان ــتید و ب ــد بایس ــاختمان بلن ــک س ــاالی ی ب
اطــراف ســاختمان، یــک تصویــر 360 درجــه ای از شــهر داشــته 
کارت اعتباری تــان تــوی  باشــید. در واقــع دوربیــن شــما مثــل 
دســتان شماســت تــا هــر لحظــه خــم و راســت شــود و همــه چیــز 

کنیــد. ــا آن شــکار  را ب
کــه  آمــده  اینجــا  از  دوربینــی  چنیــن  ســاخت  اصلــی  ایــده 
دوربین هــای عــادی فقــط قادرنــد از یــک نقطــه مشــخص بــه 
ثبــت تصاویــر بپردازنــد؛ ایــن دوربیــن جدیــد امــا از زوایــا و مناظــر 
مختلــف تصاویــر را ثبــت می کنــد. ایــن اتفــاق از طریق قــراردادن 
تعــدادی سنســور دوربیــن در یــک ورقــه منعطــف حاصــل شــده.
کــرد گــر بشــود چنیــن دوربین هایــی را بــا قیمــت پاییــن تولیــد   ا
کــه هرگــز  جهــان بــه شــیوه ای در تصاویــر ثبــت خواهــد شــد 
کــه حتــی نزدیــک شــدن  فکــرش را هــم نمی کردیــم. تصاویــری 

ــا چنــد دوربیــن عــادی ممکــن نیســت.  ــا یــک ی بــه آن هــا ب

دانش و فناوری

سیل، جان 5 نفر را گرفت
مرتضــی ســلیمی بــا اشــاره بــه فــوت ۵ نفــر بــه دلیــل وقــوع 
اســتان های  در  امدادرســانی  گفــت:  کشــور  در  ســیل 
خوزســتان،  لرســتان، ایــام و فــارس همچنــان ادامــه دارد.
گــزارش فــارس، قایم مقــام ســازمان امــداد و نجــات  بــه 
اظهــار  کشــور  اســتان های  آب گرفتگــی  و  وقــوع  دربــاره 
فــارس  ایام، کرمانشــاه،  لرســتان،  اســتان های  داشــت: 
خراســان  اصفهــان،  همــدان،  چهارمحــال،  خوزســتان، 
آذربایجــان  و  یــزد  البــرز،  کردســتان،  و رضــوی،  شــمالی 
و  ســیل  از  متأثــر  کنــون،  تــا  فروردیــن   24 از  شــرقی 
ــه  ــن رابط ــر در ای ــزار نف ــش از 8 ه ــه بی ک ــده  ــی ش آب گرفتگ

شــده اند. امدادرســانی  هال احمــر  نیروهــای  توســط 
وی از اســکان اضطــراری بیــش از 4 هــزار حادثه دیــده از 
طریــق برپایــی چادرهــای امــدادی خبــر داد و گفــت: حدود 
20 نفــر نیــز از خطــر مــرگ نجــات یافتــه و 6 حادثه دیــده نیــز 

کــز درمانــی منتقــل شــده اند. بــه مرا
قایم مقــام ســازمان امــداد و نجــات بــا اشــاره بــه مفقــود 
گفــت:  ۵  گدارخــوش مهــران  ــه  شــدن یــک نفــر در رودخان
حادثه دیــده نیــز متاســفانه جــان خــود را از دســت دادنــد؛  ۴ 

نفــر آن هــا در دهلــران و یــک نفــر در ایــام.
ســلیمی از رهاســازی حــدود 40 دســتگاه خــودرو از مســیر 
ــز از آب  گفــت: 350 واحــد مســکونی نی ــر داد و  ســیاب خب
کیلوگــرم اقــام امــدادی طــی  تخلیــه شــده و حــدود 400 
گفتــه وی  4 ســورتی پــرواز انتقــال داده شــده اســت. بــه 
امدادرســانی در اســتان های خوزستان، لرســتان، ایــام و 

فــارس همچنــان ادامــه دارد.

دختر خردسال 
باالخره به آغوش پدر بازگشت

کمــال  در  ریــن،  برایــان  ســاله   5 دختــر  هارمونــی 
روز  خانــواده،  از  دوری  مدت هــا  از  پــس  نابــاوری، 

بازگشــت.  پــدرش  امــن  آغــوش  بــه  گذشــته 
برایــان بــا شــنیدن،  نخســتین جملــه  دختــرش پــس 
از دو  ســال دوری  »تحــت عنــوان ایــن واقعــا پــدر 
را  اشــک هایش  جلــوی  نتوانســت  نــه؟!«  یــا  اســت 
بــا پرســتار  که هارمونــی را  بگیــرد. برایــان در حالــی 
کــرد، بــه دادگاه  ســابقش میــان بی خانمان هــا پیــدا 

کــرد. رفــت و از پرســتار هارمونی شــکایت 
تنهــا  از  پــدر  یــک  بــودن  دور  گفــت:  دادگاه  در  او 
از  ســال  دو  او  اســت؛  فاجعه آمیــز  فرزنــدش 
کنــار  و  را در خیابان هــا  زندگــی اش  بهتریــن دوران 
و  اســت  گذرانــده  واشــنگتن  کارتن خواب هــای 
کنــد.  کاری نمی توانــد ایــن حادثــه را جبــران  هیــچ 
را  کــز و محله هــا  کــه تمــام مرا مــن دو ســال اســت 
گــزارش  کــز پلیــس هــم  گذاشــته ام و بــه مرا زیــر پــا 
داده  بــودم؛ غافــل از اینکــه پرســتار، دختــرم را ربــوده 
بــود و بــه دلیــل فقــر و از دســت دادن توانایــی اش 
کنــار  در  و  رفتــه  واشــنگتن  بــه  کــردن،  کار  بــرای 
ــرده اســت. بی خانمان هــای واشــنگتن زندگــی می ک
گفــت:   دادگاه  در  خــود  از  دفــاع  جلســه  در  پرســتار 
کار  بــه علــت ابتــا بــه یــک بیمــاری خــاص از ادامــه 

بــودم. محــروم 
ــرای  ــز پزشــک ب حــدود دو ســال و نیــم پیــش  تجوی
اســتراحت را بــه برایــان نشــان دادم و و او بــه مــن 
ج  کــرد و هزینــه ای را بــرای پرداخــت مخــار لطــف 
کــرد. همــان روزهــا منــزل  بیمــاری ام بــه مــن اهــدا 
ادامــه  بــرای  و  گفتــم  تــرک  را  و هارمونــی  برایــان 
کالیفرنیــا بــه واشــنگتن رفتــم؛ تمام  درمــان از جنــوب 
کــه در بیمارســتان ســپری می کــردم، بــه  ماه هایــی را 
از  هــم  لحظــه  یــک  او  تصویــر  بــودم؛  یاد هارمونــی 
مقابــل چشــمانم محــو نمی شــد تــا اینکــه تصمیــم 

کالیفرنیــا بــروم. گرفتــم، بــرای دیدنــش بــه 
 آن روز برایــان در خانــه نبــود و او در حیــاط باغبانــی 
نــگاه پرســتارش  از  مــرا دیــد غافــل  می کــرد؛ وقتــی 
بــه ســمت مــن دویــد و بــرای خریــد بــه آن ســوی 
خیابــان رفتیــم؛ قطــار واشــنگتن یــک ســاعت دیگــر 
بــه  بــا خــودم  را  او  اینکــه  بــا فکــر  حرکــت می کــرد. 
ایســتگاه قطــار ببــرم و ســپس از برایــان درخواســت 
قطــار  ایســتگاه  راهــی  بیایــد،  دنبالــش  بــه  کنــم 
شــدم؛ امــا پــس از نشســتن در قطــار، بــا تصــور اینکــه 
تلفــن  کنــم،  خوشــبخت  را  می توانم هارمونــی 

کــردم.  خامــوش  را  همراهــم 
علــت  بــه  واشــنگتن،  در  زندگــی  مــاه  دو  از  پــس 
ناتوانــی جســمی و اوضــاع نامســاعد اقتصــادی، بــه 
کارتن خواب هــای شــهر تبدیــل شــدم؛ امــا  یکــی از 
باعــث  هارمونــی  کنــار   در  بــودن  عشــق  همچنــان 
کنــم.  در ایــن مــدت  ــا قــدرت زندگــی پیــدا  می شــد ت
بی خانمان هــا بــا مــا بســیار مهربــان بودنــد و حتــی 
خیایان هــا  کــف  در  گندیــده  میوه هــای  خودشــان 
بــه   و  می کردنــد  تمیــز  را  آن هــا  و  نمی خوردنــد  را 

می دادنــد. هارمونــی 

حوادث یکشــــنـبه  29 فروردین ماه  1395

نتایــج پژوهش هــای دانشــجوی واحــد علــوم و تحقیقــات 
کــه بــا همــکاری محققــان انســتیتو  دانشــگاه آزاد اســامی 
کــه  می دهــد  نشــان  گرفــت،  صــورت  ایــران  پاســتور 
پاســمای جــت در مقایســه بــا دیگــر روش هــا بــرای درمــان 

ــت. ــر اس ــینه مؤثرت ــرطان س س
بیــان  بــا  پژوهــش  ایــن  مجــری  یزدان طلــب،  فرحنــاز 
ــر اســتفاده ترین روش هــا  اینکــه پاســمای جــت یکــی از پ
گفــت:  اســت،  ســرد  اتمســفری  پاســمای  تولیــد  بــرای 
پاســمای جــت، نوعــی تخلیــه الکتریکــی پایــدار، همــوژن 
و یکنواخــت در فشــار اتمســفری تولیــد می کنــد و دمــای 

کــه  کمتــر از 50 درجــه اســت  گاز در ایــن تخلیــه الکتریکــی، 
ــه حــرارت بســیار مناســب اســت. ــرای درمــان حســاس ب ب
عنــوان  بــا  پژوهشــی  ح  طــر در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
درمــان  در  ســرد  اتمســفری  پاســمای  روش  »بررســی 
روی  ســرد  اتمســفری  پاســمای  تأثیــر  ســینه«  ســرطان 
 231-MDA-MB رده  ســینه  ســرطان  ســلول های 

شــد. بررســی 
کارشناســی ارشــد بیوشــیمی، هــدف از انجــام  دانشــجوی 
کــه در فــاز کشــت ســلولی انجام شــده اســت  ایــن تحقیــق را 
بررســی مهــار رشــد ســلول های ســرطانی ســینه بــا اســتفاده 

از پاســما جــت اتمســفری ســرد برشــمرد.
هلیــوم  گاز  از  پژوهــش  ایــن  در  یزدان طلــب،  گفتــه  بــه 
بــرای ایجــاد پاســما در دمــای اتــاق بــه صــورت تابــش 

ثانیــه   120 و   90  ،60 مختلــف  زمــان  ســه  در  نقطــه ای 
ســلولی  ســمیت  آزمایــش  از  اســتفاده  بــا  و  شــد  اســتفاده 
)MTT ( درصــد زنــده مانــدن ســلول های تیمــار شــده نیــز 

گرفــت. مــورد بررســی قــرار 
کــه بــا  وی یــادآور شــد: نتیجــه ایــن مطالعــه نشــان داد 
افزایــش زمــان تابــش، میــزان زنــده مانــدن ســلول های 

کاهــش یافــت. بــا پاســما  ســرطانی درمان شــده 
ح تحقیقاتــی  یزدان طلــب بــا اســتناد بــه نتایــج ایــن طــر
بــردن  بیــن  از  بــرای  را  پاســما  تابــش  بهینــه  زمــان 

کــرد. ذکــر  ثانیــه   90 ســرطانی  ســلول های 
یزدان طلــب بــا بیــان اینکــه نتیجــه ایــن مطالعــه نشــان 
ســرد  اتمســفری  پاســمای  از  اســتفاده  کــه  می دهــد 
ســلول های  بــرای  مناســبی  درمانــی  روش  می توانــد 

ســرطانی بــه شــمار آیــد، ادامــه داد: ســرطان ســینه از شــایع 
تریــن انــواع ســرطان و دومیــن عامــل مــرگ و میــر ناشــی از 

ســرطان در میــان زنــان اســت.
نوینــی  روش هــای  اخیــر،  ســال های  در  داد:  ادامــه  وی 
کــردن  کاهــش عــوارض جانبــی و اختصاصــی عمــل  بــرای 
گرفتــه  ــا ســرطان ســینه صــورت  ــه ب ــرای مقابل درمان هــا ب
گیــرد و  اســت تــا تنهــا بافــت تومــوری مــورد تهاجــم قــرار 
گزنــد اثــرات درمانــی در امــان بماننــد  ســلول های ســالم از 
و در ایــن میــان یکــی از روش هــای غیرتهاجمــی، اســتفاده 
کــه در آن  از تکنیــک پاســمای فیزیکــی غیرحرارتــی اســت 
گازهــای یونیــزه در دمــای 30 تــا 45 درجــه ســانتیگراد  از 
اســتفاده می شــود و بهتریــن تکنیــک بــرای درمان هــای 

حســاس بــه حــرارت اســت.منبع: ایرنــا

درمان جدید 
برای سرطان سینه در ایران

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 132 ســـــال دوم                ݡسݒ

بــا حمــات رژیــم آل ســعود و بمبــاران مناطــق غیــر نظامــی، 
بســیاری از مــردم عــادی یمــن )شــامل زنــان و کــودکان( دچار 
قطــع عضــو شــده و ســاخت انــدام هــای مصنوعــی در صنعــا 

کــرده اســت. افزایــش پیــدا 
    کودکان یمن، قربانی آتش بازی آل سعود

کــه از زمــان آغــاز مداخلــه نظامــی  کــرده  یونیســف اعــام 
کــودک  عربســتان در یمــن روزانــه بــه طــور متوســط شــش 
یمنــی کشــته یا قطع عضو می شــوند. همچنیــن حــدود 320 
هــزار کــودک یمنــی بــا ســوء تغذیــه شــدید دســت و پنجــه نــرم 
می کننــد. یونیســف بــرآورد می کنــد کــه حــدود 10 هــزار کودک 
زیــر پنــج ســال در یمــن طــی یــک ســال گذشــته بــه خاطــر 
ابتــا بــه بیماری هــای قابــل پیشــگیری و نبــود دسترســی بــه 
خدمــات بهداشــتی جــان داده انــد. ایــن رقــم را بایــد بــه حدود 
50 هــزار کــودک یمنــی دیگــر اضافــه کــرد که هر ســال پیــش از 

رســیدن بــه پنجمیــن بهــار زندگیشــان از دنیــا می رونــد.
    بمب های انگلیسی

گــروه هــای حقــوق بشــری، طــی ســه مــاه در  گــزارش  بــه 
تابســتان گذشــته بیــش از یــک میلیــارد پونــد بمب، موشــک 
و ســاح تحــت مجــوز دولــت انگلیــس به عربســتان ســعودی 
فروختــه شــده بــود کــه از آنهــا در بمبــاران یمــن اســتفاده شــده 
اســت. اســناد وزارت بازرگانــی، نــوآوری و مهــارت انگلیــس 
نشــان مــی دهــد طــی ســه ماهــه مذکــور، از ژوئیــه تــا ســپتامبر 
ســال 2015 ، دولــت انگلیــس تســلیحاتی شــامل موشــک و 
بمــب بــه ارزش یــک میلیــارد و 66 میلیــون و 216 هــزار و 510 
پونــد بــه عربســتان فروختــه اســت. این ســاح هــا تحت پنج 

گانــه فروختــه شــده اســت. مجــوز جدا

کارگاه های ساخت افزایش 
اندام مصنوعی در یمن

امام صادق علیه السالم:

ٍد و آِلِه. لوِة َعلی ُمَحّمَ ما ِمن َعَمٍل أفَضَل َيوَم الُجُمَعِة ِمَن الّصَ

در روز جمعه، هیچ عملی برتر از صلوات بر محمد و خاندان 

او)ع( نیست.

الخصال، ص394

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

نیمه ابری

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

يزد

23   ْC

18   ْC

23   ْC

27   ْC

7   ْC

1   ْC

6   ْC

14   ْC

آمریــکا  کلــورادو  ایالتــی  دانشــگاه  محققــان  مطالعــه 
گابــی موجــب بهبــود  ــه  نشــان می دهــد مصــرف روزان
فشــار خــون و عملکــرد عروقــی افــراد میانســال مبتــا بــه 

می شــود.  متابولیــک  ســندروم 
ســندروم متابولیــک، مجموعــه ای از عوامــل پرخطــر 
کــه بــه شــدت بــا بــروز بیماری هــای  قلبی عروقــی اســت 
ع  مزمــن نظیــر بیماری هــای قلبی عروقــی و دیابــت نــو

۲ مرتبــط اســت.
گابــی  جهــان،  میوه هــای  محبوب تریــن  بیــن  در 
بــه   C ویتامیــن  خــوب  منبــع  و   فیبــر  عالــی  منبــع 
ــی  گاب ــک  ــت. ی ــده اس ــر وع ــری در ه کال ــر ۱۰۰  ازای ه
 متوســط ۲۴ درصــد از نیــاز روزانــه فیبــر بــدن را تامیــن 

می کند.
بــا  شــرکت کننده  فــرد   ۵۰ مطالعــه ای  در  محققــان 
کــه مبتــا بــه 3 مــورد  میانگیــن ســنی ۴۵ و ۶۵ ســال را 
از ۵ عامــت ســندروم متابولیــک بودنــد، مــورد بررســی 

ــد.  ــرار دادن ق
بــه آن هــا بــه طــور تصادفــی بــه مــدت ۱۲ هفتــه دو عــدد 

گــرم نوشــیدنی مخلــوط  گابــی بــا انــدازه متوســط یــا ۵۰ 
گابــی )بــه عنــوان دارونمــا( داده شــد. بــا طعــم 

گذشــت ۱۲ هفتــه از مصــرف  یافته هــا نشــان داد بعــد از 
خــون  فشــار  شــرکت کننده،  فــرد   3۶ در  تــازه  گابــی 
شــکل  بــه  آن هــا  نبــض  فشــار  و  آن هــا  سیســتولیک 
ــی  ــود؛ در حال ــا ب ــطح مبن ــر از س ــی پایین ت ــب توجه جال
مصرف کننــده  کنتــرل  گــروه  در  تغییــری  هیــچ  کــه 

دارونمــا حاصــل نشــد.
ســارا جانســون، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این بــاره 
امیدوارکننــده  بســیار  اولیــه  نتایــج  »ایــن  می گویــد: 
مــواد غذایــی  پتانســیل  بررســی  مــا  نظــر  بــه  و  اســت 
پرخطــر  کتورهــای  فا بهبــود  جهــت  در  گابــی  نظیــر 
قلبی عروقــی نظیــر فشــار خــون در افــراد میانســال مبتــا 

بســیار مهــم اســت.«
متعــادل  غذایــی  رژیــم  می کننــد  توصیــه  محققــان 
گابــی جملــه  از  ســبزیجات  و  میوه هــا   حــاوی 
رژیمــی  فیبــر  ویتامین هــا،  مفیــد،  ریزمغذی هــای 
پتاســیم و فیتوشــیمیایی های بــدن را تامیــن می کنــد.

کــه  والدیــن ســرزنش می شــوند، امــا آمــوزش نمی بیننــد. افــرادی 
بــه پــدر و مــادر تبدیــل می شــوند، عــاوه بــر نقــش همســری، نقــش 
جدیــدی هــم بــرای خــود انتخــاب می کننــد؛ بی آنکــه آمــوزش 
گاهــی پیــدا کننــد. به همین دلیــل زندگی  ببیننــد و نســبت بــه آن آ
ــد  ــد فرزن ــا همســر بعــد از تول فردی شــان آســیب می بینــد، رابطــه ب
کــه بــه خویشــتن پذیری )حــس خــوب  کمرنــگ می شــود و آن هــا 
دربــاره خویشــتن( آســیب زده اند، نمی تواننــد بــه فرزندشــان کمــک 
کنــد.  کننــد چنیــن نگرشــی را بــه خــود و توانایی هــای خــود پیــدا 
کــه  گاهــی و احســاس های ناخوشــایند اســت  بــه دلیــل همیــن ناآ
بیشــتر والدیــن، مهــارت خــوب گــوش کــردن و درک احســاس های 
فرزندشــان را ندارند. اینجا همان نقطه ای اســت که مشــکل های 
ارتباطــی بیــن والدیــن و فرزنــد آغــاز می شــود. مــا والدیــن بــا انــکار 
آن هــا  ســردرگمی  و  خشــم  باعــث  کــودکان،  احســاس  مــداوم 
کــودکان احســاس خوبــی داشــته باشــند  کــه  می شــویم. زمانــی 
رفتارشــان نیــز خــوب اســت.ما بایــد بــه آن هــا کمک کنیــم عواطف 
و احســاس های مثبــت و منفــی خــود را بپذیرنــد. پذیــرش بــه 
معنــای تاییــد احســاس های کــودک نیســت، بلکــه بایــد بــه او ایــن 
کــه احســاس او درک شــده اســت؛ امــا آیــا دربــاره  اطمینــان را داد 
اتفــاق می افتــد؟ وقتــی آشــفته و عصبــی  ایــن وضــع  خودمــان 
هســتیم یــا بــه نوعــی لطمــه دیده ایــم، درک می کنیــم تنهــا چیــزی 

ــیم  ــادر باش ــر ق گ ــت؟ ا ــدرز اس ــد و ان ــنویم، پن ــم بش ــه نمی خواهی ک
کنیــم، در شــرایط آشــفتگی بــه  احســاس خــود را بشناســیم و درک 
کمــک  چــه چیــزی نیــاز داریــم، قطعــا می توانیــم بــه بچه هایمــان 
کنیــم. وقتــی کســی واقعــا بــه حرفمــان گــوش دهــد و حــس درونــی 
کــم می شــود و ســعی می کنیــم  مــا را بفهمــد بــه تدریــج آشــفتگی مــا 
کنیم.کــودکان  از عهــده مشــکل هایمان برآییــم و بــه راه حــل فکــر 
کننــد گــر گوشــی بــرای شــنیدن و جوابــی از روی همدلــی پیــدا   نیــز ا
کنــار می آینــد. بهتــر اســت جمله هــا  بــا احســاس های خــود بهتــر 
کنیــم. مثــا بــه جــای اینکــه »تــو  را بــه جــای »تــو« بــا »مــن« شــروع 
همیشــه منــو ناراحــت می کنــی.« بگوییــم: »مــن از حرف هایــت 
کــودک بیــان  ناراحــت شــدم.« وقتــی احســاس خــود را از عملکــرد 
می کنیــم بایــد بــه گونــه ای باشــد که او بــه این ذهنیت دچار نشــود 
کــه او را دوســت نداریم.شــیوه نادرســت بیــان ماســت کــه احســاس 
ــرای مثــال وقتــی ســر و  کــودک را دچــار مشــکل می کنــد. ب و رفتــار 
کــودک مزاحــم صحبــت تلفنــی شماســت، در قــدم  صــدای بــازی 
ــد:  ــا بگویی ــد. مث کنی ــان  ــوش بی ــا روی خ ــود را ب ــاس خ اول احس
کنــم عزیــزم!« در  ــا تلفــن صحبــت  »ســر و صــدات نمــی ذاره مــن ب
مرحلــه بعــد بــه جــای فریــاد و امــر و نهــی، چند انتخاب پیــش روی 
ــر  گ ــا ا کنــی ی ــازی  ــی  ســر و صــدا ب ــا ب ــی ی ــد: »می تون ــودک بگذاری ک

کنــی؛ تصمیــم بــا خودتــه!« دلــت می خواهــد اتــاق را تــرک 

گالبی در مقابله با بیماری های قلبی و دیابت گوش باشید!خواص  پدر و مادرها به 

پاسخ جدول شماره 3 سودوکو

جدول کلمات متقاطع - شماره 4
از این پس، روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع
و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن

همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1-معادل فارسی کامپیوتر - کشوری در اروپا
2-یکی از ایل های مرزی ایران - برای روشن کردن است

3-عدد تک رقمی - حالت تعجب
ورزشی مفرح - خیس است - عددی دو رقمی

4-سخت نیست - جایی که لیز است - نیست!
5-عالمت ساکت بودن - پشت آن آب جمع می شود - همان مذکر 

است - میوه ای خوشمزه
6-نام یکی از خیابان های تهران - پوشیدنی است - قاطی کردن 

کامپیوتر را گویند - نفر اول بودن - کسی را صدا کردن
7-از نام های دخترانه - شاگرد راننده

8-صدای گربه - از اجزای مهم بدن - عددی دو رقمی -  چاقو....
است

9-سرعت زیاد - نوعی از سبزیجات که بعضی آن را دوست ندارند
10-بله خارجی - خون در آن جریان دارد - برای درست کردن کباب 

به کار می رود - ناشنوا - االغ
11-سنگ کوچک - به بچه بازیگوش می گویند - یا سین - یکی از 

اعداد تک رقمی
12-عاشق شدن یا...گرفتن - برای گرم کردن است - یکی از نام ها
13-با لحن تند کسی را صدا زدن - نخی بلند می شود - االغ کوچک 

- آب دهان - حرکت کردن
14-نوعی پارچه - تالشگر

15-یکی از شبکه های تلویزیونی - آخرین درجه نظامی

1-کســی که کینه در دل دارد - پوشــیدنی اســت
2-یکــی از صفــات خداوند - برای جابه جا کردن وســایل 

آشــپزخانه به کار می رود
3-مایه حیات - فلز رســانا - از جزایر زیبا - گســل بدون )ل( - 

تعجب کردن
4-زرد بــه خارجــی - از پرنــدگان - غذایــی که در دعوا خورده 

می شود
5-حالــت تعجــب در خانم هــا - متضاد خشــک - »اگر« بدون یک 

حرف - همان پادشــاه است
6-نه...! - چاشــنی ســاالد - حیوان نجیب - روز - شــخصیت 

کارتونــی دختری به نام ...
7-ذره هــای ریز در هــوا - بیماری واگیردار

8-کلمــه ای کــه بــه گربه گفته می شــود - مخفف بله - وســیله ای 
برای ســاز زدن - وســیله برش

9-خــارج را گوینــد - نگاه کــردن به یک نقطه
10-حافظــه کامپیوتــر - قدرتمنــد - کشــتی به خارجی - عدد دو 

رقمــی - فقــط پرندگان دارند
11-نوعی ظرف بزرگ برای نگهداشــتن آب - شــماره دو - عدد 

تک رقمی-میــوه خوزدنی
12-ته، آخر - الشــخور - ماهی

13-واال، برتر - نوعی ابراز در انســان - کوچک - خالی-نوشــیدنی
14-اســم دختر - نوعی چاقو

15-کســانی که می نویســند - چهل و ســومین رییس جمهور 
آمریکا

عمودیافقی


